










বিচ্যাকপ্পদ্রে ! 

তৃতীয় খণ্ড । 

গরমহংস পরিব্রাজকা চার্ধ্য প্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র প্রণীস্ত 

সটীক সান্ুবাদ 

বেদাত্ত-পার। 
শ্ীকালীবর বেদাস্তবাগীশ রুর্তৃক 

অনুবাদিত ॥ 

'জীহীরালাল চোল সম্পাদিত। 

[ক্তৃতীয় সংস্করণ |] 

কলিকাতা 
সংস্কতপ্রেস ভিপাজিটারী, 

৩* নং, কর্ণ ওয়ালিস ্ীট। 

মস্ত স্বত্ব রক্ষিত হইল।] [মূল্য ৰার আনা শান্ত 
১৩০৯ । 



কৃিকাতা 

৪০ নং, দত্তের সীট, 

শহরিচরণ দাস দান ইলিশিয়ম্ প্রেশে মুভ্রিত, 

ভ্রীকানাইলাল ঢোল এগ ব্রাদার্স; কর্তৃক প্রক্লাশিত। 



বেদাস্ত-সারঃ। 

অবতরূণিকা । 

গু তংসৎ। বেদাস্ত-সারঃ। ভগবান বেদব্যাস বেদাস্তেব 

প্রথম ন্ত্রে সমুদয় 'বেদবেদাস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে 
জানা অবশ্ঠ কর্তব্য হইয়াছে, উল্লেখ করিয়া, শ্রুতি এবং শ্রুতি. 
'সম্মত বিচারের দর! দেখিলেন যে, ব্রঠক্ষর স্বরূপ কোঁন মতে 
জানিতে পারা যায় না,. অর্থাৎ ব্রহ্গকি, আর কেমন, এমভ 

নিদর্শন হইতে পারে না। অতএব বেদব্যাস দ্বিতীয় স্ত্রে 

ব্রদ্মের স্বরূপ বর্ণনের প্রয়াস না করিয়া, তটস্থরূপে তাহাব 

নিরূপণ করিতেছেন অর্থাৎ এক বস্তকে অন্য বস্তর দ্বাব! 

জানাইতেছেন ; যেমন ক্্য্যকে দিবসেব নির্ণয় কর্তা করিয়া 

নিরূপণ কর! যাঁ। এইরূপে ঈশ্বর নিরূপণ করিতে যাইয়া! 
বলিতেছেন, এই জগতের জন্ম স্থিতি নাশ ধাহা হইতে হয় তিনি 
ব্রহ্ম"? এবং বেদাস্তের তৃতীয় সুত্রে বেদের কারণ ব্রহ্গকে 

কহিয়াছেন। শাস্ত্র ষে বেদ তাহারও কারণ ব্রহ্ম হয়েন; অতএব 

জগতের কারণ ব্রহ্ম। তিনিই আদি কারণ'। স্বভাব ব! পরমাণু, 
জড়”ও অচৈতন্ত। তাহা স্বতন্ত্র জগৎকর্তী হইতে গ্রে না। 
বেদের স্থানে স্থানে নানা দেবতাকে জগৎকর্তী বলিম্বা “বর্ণনা 

আছে, কিন্তু তাহারা যে সাঁচাৎ জগৎ কারণ, এরূপ উদ্দেশ নছে। 
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সেই সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষ জগৎ কারণ । এবং ব্রহ্ম এক, 

দবিতীয় রহিত হয়েন? বৃ? .ব্রঙ্গ বিনা! আর কেহ ঈক্ষণ কর্তা! 
নাই। সংসারে '্রঙ্গ বিনী অপর কেহ নাই। বেদেতে নাঁন। 
দেবতাকে এবং অন্ন, মন, আকাশ, চতুষ্পাদ, দাস, কিতব, 
ইত্যাদি ব্রহ্মকথন দেখিতেছি। কোথায় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, কোথায়, 
যোড়শকল! হয়েন। মন ব্রহ্ম হয়েন এই উপাসন। করিবে। 

ব্রহ্ম ক-স্বরূপ এবং খ-শ্বরূপ হয়েন। বেদে আছে,* ব্রঙ্গ দান 

সকল এবং কিতব সকল হয়েন। এবং ব্রহ্ষকে-জগৎ স্বরূপকে 
রূপক করিয়! বর্ণন করিয্লাছেন। আবান, মুগ্ডকে ব্রহ্মরূপ 
বর্ণনায় দেখ। যায়, অগ্নি ক্ষ মস্তক, আর ছুই চক্ষু চন ু্ধ্য। 

আর হৃদয়ের ক্ষদ্রাকাঁণ »টরিয়। ত্রহ্মকে বর্ণন! করিয়াছেন। বৃহ: ' 

এবং যব হইতেও ক্র ্ষুত্র ভূগ্নেন। যাবৎ সংসার ব্রক্ম এই সকল। 
শ্রুতি হইতে ব্রদ্ধের সর্বগতন্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতিপাদিত 

হইতেছে, অতএব নান। বস্তকে এবংঃ নানা দেবতায় ব্রদ্ত্ব 

আরোপণ করিয়। ব্রহ্ম কহিবাতে তরঙ্গের স্র্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন 

হয়। নান! বস্তর স্বতন্ত্র বন্বত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আবার বেদে 

রহ্ষকে সবিশেষ করিয়া কহিয়। পশ্চাৎ বলা ' হইতেছে, যাহা 
পূর্ক্বে কহিয়াছি সে*বাস্তবিক নহে? ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ 
হইতে পারেন না৷ এবং স্থৃতিতেও এইরূপ কহিম্ধাছেন। তাহার, 

কোন ন্বপ নাই অথচ তিনি অপোরণীগ্নান্ মহতে। রী আবার 
গুলে নছেন, সুক্ষ নহেন। 

যদি ঝুঁহ, ত্রহ্গকে সর্বব্যাপী করিয়৷ এই সকল নান! প্রকার 

পরম্পনন বিপরীত বিশেষণের দ্বার! কিরূপে কহা যায়। তাহার 

উত্তয়। এইরূপ ব্রক্ষের মণুমা জানিবে অর্থাৎ যাহ। অন্যের 
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অলাধ্য হয়, তাহা পরমাত্মীর অসাধ্য নহে ॥, ছা ॥ বস্ততঃ 

পরমায্মা অচিস্তনীয় সর্বশক্তিমান 'হয়েন। আর দেবতারা 

স্থানে স্থানে আপনাকে জগতের কারণ এবং 'উপান্থ করিয়া 

কহিয়াছেন। সে আপনাতে বর্ষের আরোপণ করিয়] কহ! মাত্র 

ইন্দ্র আপনাকে উপান্ত করিয়া ষে উপদেশ করেন, মে আপনাতে 
ব্রদ্দের আরোপণ করিয়া কহিয়াছেন। স্বতন্ত রূপে কহেন 

নাই। " 
প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে তরঙ্গের আরোপণ করিয়া ব্রহ্মরূপে 

আপনাকে চিন্তন এবং ধর্থন করিবার অধিকার রাখেন ॥ শ্রুতি ॥ 

তনত্বমসি। সেই পরমাস্মা তুমি হও। আমি অল্প নহি, দেবন্বরগ 

-হই;) আমি সাক্ষাৎ €শ[করহিতি ব্রহ্মা, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও 

নিত্য মুক্ত। সকলেই ইত্যাদি বাকের অধিকারী হয়েন, এই 
নিমিত্তে তাহাদিগের জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্ত বলিয়া 

স্বীকার কর! যায়'না। নাম আর রূপ যাহ! দেখ, সে সকল 

কথখনমাত্র, বস্ততঃ ব্রক্গ সত্য হয়েন অতএব নশ্বর নাম রূপের 

কোন মতে স্বষ্টন্র ব্র্ত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। 

_. ষেত্রক্মভিন্ন অন্ত দেবতার উপাঁননা করে, আর কহে, এই 

দেবনা অন্ত এবং আমি অগ্ত, উপান্ত উপাসক রূপে হই, দে 

অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশুমাত্র হয়। বেদের নির্ণয় কপ 

যে উপাসনা সে এক হয়, যেহেতু বেদে এক আত্মার উপাসনায় 
বিধি আছে। আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দের ভেদ নাই। 
শ্রুতি উপনিষদ্ প্রভৃতি বলিতেছেন, কেবল আত্মার উপাসন! 
করিবে। সেই বেআত্মা কেবপ্ত্র তাহাকে জান, অন্ত বাক্য 
ত্যাগ কর। সেই ব্রদ্দের উপাসন। কিরূপে করিবে, তাহার 
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বিবরধ কহিতেছেন। শ্রুতি॥ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবে, 
শ্রবণ করিবে এবং চিন্তন করিবে এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা 
করিবে। মোক্ষ পর্ব্স্ত আত্মার উপাসনা! করিবে । জীবনুক্ত 

হইলে পরেও আত্মার উপাসনা ত্যাগ করিবে না। জ্ঞানের 
অন্তরঙ্গ করিয়া শমদমাদির বিধান বেদে আছে। অতএব 

শম্দমাদির অনুষ্ঠান অবশ্ঠ কর্তব্য । ব্রহ্গজ্ঞান হ্ইলে পরেও 

শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবে। 
্হ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের অন্ত কোন তীর্থের বা কোন, 

দেশের অপেক্ষা নাই। যেখানে চিত্তের হ্থৈর্ধ্য হন সেই স্থানে 
্রদ্ধার উপাসনা ক'রবে (” ইহাতে দেশের এবং তীর্থাদির নিয়ম 

নাই। বেদে জ্ঞানী এই আননমন্ব আত্মাকে পাইয়া জন্ম মৃত্যু 
হাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে পুজ্ঞ হয়েন ॥ গু তংসৎ॥ অর্থাৎ স্থিতি 

সংহার স্বষ্টিকর্তী যিনি তিনি সত্ব! মাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ 

এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্য ব্যাখ্যা অণ্ধকন্ত বুদ্ধিব 

বিবেচনা, এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট শান্তর 
এবং যুক্তি এ ছুই অক্ষম। এই বেদাস্ত- সারের বাহুল্য, এবং 

বিষন্ন ধাহাদের জানিবার ইচ্ছ। হয়, তাহার! বেদাস্তের সংস্কৃত এবং 
ভাষা! বিবরণে জানিবেন। 

ইতি বেদান্ত-সারঃ সমাপ্ত । 



ও ততসৎ ও 

ও পবমাত্নে নমঃ | 

বেদাক্ত-মারঃ 
সস সক 

ভখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঞ্জানসশ্টোচরম্ 
আত্মানমখিলাধারমা শ্রয়েহভীষ্টরসিদ্ধয়ে ॥ 
আর্থতোহুপ্যদ্বয়ানন্দানতীতদ্বৈ্তভানতঃ । 
শুরূনারাধ্য বেদাস্তপারং বক্ষ্যে থামভি ॥১। 

কষগনন্দং গুকং নত্বা পরমানন্মমদ্বয়ম্ | 

বক্ষ্যে বেদাস্তসারন্ত টাকাং নায়! স্থবোধিনীম্ । 

ঈভ খলু কশ্চিন্মহাপুকষো নিত্যাধ্যয়নবিধ্যধীতসকলবেদ 
পাণ্নাং চিন্াত্রাশ্রয়তদ্রপা দ্বয়ানন্দ-বিষয়ানাগ্ঘনির্ধচনীয়ভাব- 

নপা--জ্ঞানবিলসিতানন্তর্ড বানুটি তকাম্যনিধিদ্ধবর্জিতনিত্যনৈহি 

ন্রিক প্রাবশ্চিত্তোপাঁসনাকর্্মতিঃ সম্যক্ প্রসন্নেশ্বরাণাং, ইষ্টকা- 

৯৭ দ-সজ্ঘধিতাদর্শতলবদতিনির্মলাশরানা২ং নলিনীদলগ-ভল. 

বিন্দুব্ধিরণ্যগর্ভাদিস্তস্বপর্যাস্তং জীবজাতং, স্থাত্ববন্ুত্যোরাস্তান্থব 
গত", ক্গণভন্গুরং, ভাপত্রযাগ্রিসন্দহামানম্ অনিশমাত্মন্যন্থপশ্ঠ তাম্ 

অতিবিবেকিনাম্ অতএর প্রহিকশ্রক্চন্দনাদিবিষয়ভোগেভ্য 



২ বেদাক্ত সার? | 
পা শসা শর পসরা লাস 

আমুক্সিকহৈরণ্াগর্ভাগ্যমৃতভোগেভ্যশ্চ বাস্তাশন ইবাতিনির্বিধ 

মানপানাং, শমাদিপাধনসম্পন্নানাম। আপাততোবগতাখিল 
বেদার্থত্বান্দেহাগ্হস্কা রপর্যযস্তজড়পদার্থ- তদ্বিলক্ষণস্বপ্রকাশস্বরূপ- 

প্রত্যাগাত্বনি ব্রহ্গানন্দত্বে সংশয়াপন্নানাং তজিজ্ঞাস্থনাম্, অল্প- 
অনণেন মৃলাঁজ্ঞাননিবৃত্তিপবমানন্দাবাপ্তিসিদ্ধয়ে প্রকরণ মারভ- 

মাণঃ)  সমাপ্ডিপ্রচষগমনাদিফলক-শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্ডেই্টদেবতা- 

নমন্কাবলক্ষণমঙ্গল।চবণস্ত অবশ্থকর্তব্যতাঁং দর্শয়ন্,. লক্ষণয! 

অন্ববন্ধচতুষ্টয়ং নিকপয়ন্, পরমাক্মানং নমন্কুরুতে। অখগুমিত্যা- 

দিনা । অভীষ্টন্ত নিঃশ্রেয়স্ত সিদ্ধয়ে প্রাপ্যর্থম আত্মানম 

আশ্রমে একত্বেন প্রতিপাগ্যে ইত্যর্থঃ। নন্ববিষয়্াত্মনঃ কথ, 

প্রতিপত্তিবিত্যাশঙ্ক্যাহ অখিলাধারমিতি। , অখিলস্ত চবা- 

চবান্মকপ্রপঞ্চস্ত বিবর্তীধিষ্ঠান্রত্বেন কারণত্বাক্রান্তং ব্রদ্ধেব প্রতি- 
পণ্ে, ন তু শুদ্ধমিত্যর্থট। নন্বেবং সতি প্রতিপত্ভিবিবনত্বেন 
শ্যত্বাপ্তিমাশঙ্ক্যাহ, অবাজ্মনসগোঁচরমিতি । “যতো বাঢো নিখ- 

তন্তেইপ্রাপ্য মনস। সহ”, ইত্যাদি শ্রতিভিরবিষয়ত্বপ্রতিপাদনাং 

প্রাতিপত্তিবিষয়ত্বং কাঁরণত্বোপলক্ষিতব্রক্মবিষয়কত্বেনৌপচারিক- 

মিতি ভাবঃ। নন্বেবমপি ব্রহ্গণঃ কারণত্বে মৃত্পিগুবদ 
নিত্যত্বশঙ্কামপহরন্নাহ, সদিতি।  নাশাভাবোপলক্ষিতস্বদপম্। 

“সদেব 'শৌম্যেদমগ্র আসী”দিত্যাদিশ্রতেঃ | ননু তথাপি জড়ন্বা- 

পত্তিমাঁশঙ্ক্যাহ, চিদিতি। স্বপ্রকাশটৈতত্তন্বরূপমিতি যাবৎ। নন্থু 
তথাপ্যপুরুতঘার্ঘত্বাৎ কিমিত্যাশ্রয়ণীরমিত্যত আহ, আনন্মিতি। 

পবমানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ। নন্ু তথাপি ভক্ষিতেহপি লগ্নে 

ন শাস্তে। ব্যাধিরিতি স্তায়েন, প্রপঞ্চস্তাধিষ্ঠানতয়া বাতিরিক্ত- 

প্রতীয়মানত্বাৎ, কথমট্িতসিদ্ধিরিত্যাশস্কাং তৃতীকুর্বন্নাহ, অথ 

সস শপ সিন্স ও শা সিসি স্মরন লি | পাস স্টিকি পি স্িল 



বেদান্ত সাবঃ। ০ 
পাট পাটি শস্পাশির ও সিতিস্পিপিি লা সিসিাসিলাসপান্পিসশশপাসপিল পেস্তা শাস্পিলীসিলাসিপি স্পিস্প সিসিশ্পি সি সিসি পীসিপাসপিসস্পিেস্পিপসমপিপা সপস্সিীসপা এ রা শিপ শা 

মিতি। স্বজাতীববিজাতীমস্বগতভেদশৃন্তমিত্যর্থঃ ৷ অত্র সচ্চিদ- 

নন্দনিতি প্রনোজনম। অখগুমিতি বি্যিয়ঃ। শান্্রবিষঘযো? 

গরতিপাগ্প্রতিপাদকভাবঃ সদন্ধঃ । তংকামোহধিকাবী। ইত্যন্ত- 

বন্ধচ হুই্টরমর্থাছুক্তম্তবঠি। কিঞ “যস্ত দেবে পবা ভক্তিরধথ! দেখে 

তথা গুরৌ। তস্তৈতে কথিত। হর্ধাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মন5” 

ঈত্যাপিশ্রুতা, গুকনমস্কীরস্তপি শাস্ত্াঙ্গ হপ্রতিপাদনাত্তন্নমন্ক - 

বোহপি পুর্ধকৃত্বেন কার্ধ্য, ইতি তন্নতিপূর্ব্বকমতিধেখগ্রন্তং প্রাতি- 

জানীতে অর্থত ইতি। অপিনাভিখাদিবৎ সংস্ঞামাত্রং বাক- 

চ্ছিগ্ততে। ন কেবলং শন্দতঃ, অর্থতঃ শব্দতশ্চেতি । অদ্য়ানন্- 

বূপ[ন্ গুরূন আবাধ্য, বেদাস্তনারং বথামতি বক্ষ্যে ইত্যন্নঃ | 

'অবয়াশ্চ তে আনন্দাশ্চেতি অবয়ানন্বাস্ত'ন্, তত্র হেতুমাহ অতী-- 
দ্বৈতভযনতঃ ইতি। অতীতং গতং দ্বৈতভানং যতস্তত্মীদ তাত- 
নৈতভানতঃ, নিরস্তসমস্ততেদজ্ঞানত্বাদিত্যর্থঃ। তান্ গুন্ আীবাধা 
কায়বাত্মনে(ভিনমঙ্কাবগোচরীক্ৃত্য, বেদাস্তপারং বেদান্তানামপ- 
নিববাক্যজাতানাং মধ্যেযৎ সাবং সিন্ধাস্তর্হন্তণ বশ্মিন্ জ্ঞাত 

পুনজ্ঞাতবাং নাবশিষ্যতে। তং বেদান্তসাবং ষথামতি বৃদ্ধিমনতি- 

ক্রমা, বক্ষ্যে__প্রতিপাদয়িষ্যে ইতার্থঃ ॥ ১ ॥ 

বেদান্তো নাম উপনিষণ্প্রমাণং তছুপকাবীণি 

শারীরকসূত্রাদীনি চ।২। 
ইদানীং সর্বস্তাঁপি বস্তবিচারোদ্দেশপৃর্র্বকত্বাৎ। প্রতিজ্ঞাতং 

বেদান্ত নামতো নিপ্দিশতি, বেদাস্ত ইতি । উপনিষদ এব প্রমাণং 
উপনিবত্প্রমাণং, উপনিষদে! যত্র প্রমাঁণমিতি বাঁ । তছুপকারীণি 
বেদান্তবাক্যসংগ্রাহকাণি শারীরকস্ত্রাদীনি চ, শবীরমেব শারীরৎ, 
তত্র ভকো জীবঃ শাবীবকঃ? স সুত্র্যতে ধখাতথ্যেন নিরূপ্যতে বৈঃ 



৪ বেদাস্ত-সারঃ ৷ 
টপস নস পি পাস শি পপ সপ এপি 

তানি শারীরকুত্রানি, “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীনি । আদি 
শবে|, ভাষ্যাদিলংগ্রহীর্গঃ | চ শবে! বেদাস্তশন্দনুষঙ্গীর্থঃ । যদ্ধা 

শারীবকম্ত্রাণি, 'তদযঘার্ঘবাঁদিবেদাস্তার্থসংগ্রহবাঁক্যানি | “অথাঁতে। 

বক্ষজিজ্ঞসা” ইত্যাদিস্থত্রাদীমি । আদ্িশব্দেন, ভগবদগীতাঘ্া- 

ধ্যাজ্সশান্্রাণি গৃহান্তে,। তেষামপি উপনিধস্থববাচ্যত্বাদিতি 

ভাবঃ ॥ ২ ॥ 

অস্য বেদাস্তপ্রকরণত্বাত্বদীয়ৈরেবানুবন্ধৈস্তঘবিন্তাসিদ্ধের্ন 
তে পৃথক আলোচনীয়াঃ ॥ ৩। 

ননু যদ্ধপি অবাস্তরাঙুবন্ধচতুষ্টয়মাপছ্যেত' অর্থানিন্দিষ্টং তথাপি 
পবমান্বন্ধচতু্টযস্তানিরূপিতত্বাদত্র প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তির স্তাঁদি- 
ত্যত আহ, অস্তেতি। বেদান্তসারস্তেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

আত্রানুবন্ধো নাম* অধিকারিবিষয়সন্বন্ধপ্রয়েশ- 

জনানি ॥ ৪ ॥ 
নন্থু বেদাত্তশান্্ম্তাপি কিং অন্ুবন্ধচতুষ্টয়ং যেনাস্তাঁপি 

তত্বস্তাসিদ্ধিবিত্যাশগ্কা, মূলশাস্্রীনুবন্ধচতুষ্টয়ং. আবিফরোতি। 
তত্রেতি ॥ ৪ ॥ ৃ 

অধিকারী তু, বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপা 

ততোহধিগতাখিলবেদ্রার্থোহস্যিন জনম্মনি জন্মাস্তরে 

বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুবঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়- 
শ্চিজেপাসনানুষ্ঠঠনেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতাস্ত- 

নির্ম্মলন্বাস্তঃ, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ, গ্রমাতা ॥ ৫ ॥ 
যথোদ্দেশমধিকারিণং লক্ষয়তি ৷ অধিকারীত্যাদিনা। "স্বাধ্যা- 

যোধ্যেতবা” ইতি বচনা্রৈবর্ণিকা নামুপনীত্বানা মধ্যপননং, নাধ্যা- 



বেদস্ত-সাবঃ। ৫ 
পন | সস লিপি সস পসিত পসসি পি পীস্স্পসিিসিপিরি লা পা স্পিস্পিপিসসি সি লাস শ সতীশ পি স্পেস পাস জী শী পাস পি পাটি পাত পা পাস পা লা 

পনবিধিপ্রযুক্তম। তথা চ। অধীতো বেদোবেদাঙ্গানি চ শিন্ষ" 

কল্পব্যাকরণছন্দোজ্যোতিন্নিরুক্তাখ্যান্ি ষেন তেন,“আাপাততোধি 
গতাখিলবেদার্থঃ। অত্র সর্ধবেদীর্ঘবভ্ন্তে জ্ঞীতে দতি, উত্তন গ্রন্থ - 

বৈষর্থাপবিহারায়, আপাতত ইত্যুক্তম্। নম্বনধীতবেদানামগি 

বিছুবাদীনাং ইন অপাযনতত্প্রধ্ক্তকর্থা্- 

্াননৈবর্ঘ্যমাশঙ্ক্যোভ্তবমাভ, জন্মান্তব ইতি ॥। তেযামাধুনিক, 
পায়নাত্তভান্বেপি, জন্মান্তনীধাধ্যপনাদিনা চিন্তপর্িিপাকত। অন্দন 

ল্মনি বিনাপাধায়নাদিনা জ্ঞানোৎপভৌ বাধকাভাবাৎ,। না 
ননাদিটবধ্যমিতি ভানঃ। কাম্যেতি, কামাস্তাপি কম্ম্রণো দা 
সাধনত্বেপি ঘাতাবাতসম্পাদকপন বন্গকতাহ, নিপিদ্ধব ৯৮: * 

পূনঃসবমিতুাক্তম্। »তথ। চ নিতযাদিকম্মাঙ্ঠানেন নিপা 
বন্মমতঙ্গা, নিঃশেষনিবস্তসক লক ন্মষন্ডুন | স্ঞ নিখিগপ 

চামানবিদ্ধজনিতস্থুরুতপক্ষতপনং . তেন, নিতান্তনিন্তলা; 

নিতান্তমন্যান্তং নিম্মলং স্বচ্ছ স্বান্তমন্তুকলণণ ফু) সং, ভাগে 
পন্ামাণসাধনচতুষ্টম্বলম্পনঃ, প্রমাতা, অন্তরকরণ প্রতি: গত 

মভার্থ 2 ॥ ৫ | 

কাম্যানি, স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোভিফ্টোমাদীতি । 

নিষিদ্ধানি, নরকাছ্যনিষ্টসাধনানি ত্রজ্মভননাদীনি 
শ্িত্য্নি, অকরণে প্রতাবাযস।ধনানি সন্ধ্যাবন্দন। 

দনি। নৈমিত্তিকানি, পুজ্জন্াছ্যনুবন্ধীনি জাতে: - 

দীনি। প্রায়শ্চিন্তানি, পাপক্ষয়মত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণ - 

দীনি। উপাসনানি, সপ্টণব্রলবিষয়কমানসব্যাঁপ'ক- 

বূণাণি শাণিল্যবিগ্ভাদীলি। এত্তেষাং নিত্যাদানাং বু্ধি- 
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শুদ্ধি; পরং প্রয়োজনং, উপাসনানান্তর চিন্তৈকা গ্র্যং | 
“তমেতমাতা।নং বেদান্ুবচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষন্তি 

যজ্ঞ্েনেত্যাদিশ্রুতেঃ “তপসা কলুাষং হস্ত” ইত্যাদি- 

ক্সৃতেশ্চ।  নিত্যনৈমিত্তিকয়োরুপাঁসনানাঞ্চ অবা- 
স্তরফলং, পিতৃলৌকসত্যলোকপ্রাপ্তিঃ। “কর্ণ পিভূ- 

লোকো? বিছ্যয়। দেবলোক” ইত্যাদি শ্রুতে ॥ ৬॥ 
সাঁধনানি, নিত্যানিত্যবস্তবিবেকেহামুক্র-ফলভোগ- 

বিবাগশমদমাদিসম্পত্তিমুমুক্ষুত্বানি ।. নিত্যানিত্যবস্ত- 

বিবেকস্ত।ব, ব্রন্ষৈব নিত্যং বস্তু, ততোহন্যপখিলমনি- 
ত্যমিতি বিবে্চনং। এহিকানাং, শ্রকৃচন্দনাপিবিষধব 

ভোগানাং, কর্ম্মজন্তত্য। অনিত্যত্বব, আদুদ্ি কা- 
নামপ্য-ম্বতা দিবিষয়-ভোগান।ম-নিত্যতয়। তেভ্যে, 

নিতব।ং বিরতি, ইহামু্রফলভোগবিরাগঃ ॥ ৭ 

তেব স্পাই্ং ব্যাকবোতি। কাম্যেত্যা্দিন! ॥ ৬--৭ । 

শমদমাদয়ন্ত, শমদমে'পবতিতিতিক্ষাসমাধান ্রদ্দ৫ | 
শমন্ত(বহ, শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো? 

নিগ্রহঃ। দম, বাহোেন্ড্রিয়াণাং তথ্যতিরিক্তবিষষেভ্যো 

নিবন্তনং। নিনস্তিতানাং এতেষাং তদ্ব্যতিক্িক্ত 

বিষয়েভ্য উপরমণং উপরতিঃ, অথবা - বিভিতনাং 

কন্ধণাং ব্ধিন। পরিত্যাগ ॥ ৮ ॥ 
তত্র শমং লক্ষয়তি, শমস্তাবদিতি ! থা তীত্রাধাং বুভৃক্গাদা, 

ভোজনাদন্যবাপানে দনগ্ে। ন বোৌচিতে, ভোজনে চ বিল 
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শে লিসা পরশ তিন পপ লা ৯ শপ পাস পপ পা সপ সস পপ ৯ পল ৬ শী সর ৯ পশলা 

নম হতে, তথ। অকৃচন্দনাদিবিষয়েঘত্যন্তমকচিঃ, তবজ্ঞানসাধনেষ্ 

শ্রবণমননাদিবু অত্যন্তমভিরচিজ্জীয়তে যদ, তদ পূর্ববাসনা- 

বলা শ্রবণাদিসাধনেভ্যঃ উডভীয়, অক্চন্দনাদিবিষষেধু গম্যমানং 

মনঃ, যেনাস্তঃকবণনিবৃত্ভিবিশেষেণ নিগৃহতে, স বৃত্তিবিশেষঃ শদ 

ইত্যর্থঃ। ইদানীং দমত্ত লক্ষণমাহ, দম ইত্যার্দি। জ্ঞানসাঁধন 
শ্রনণাদিভ্যো, বিলক্ষণেষু শন্াদিবিষয়েষু প্রবর্তমানানি শ্রোত্রা- 

দানি বাহ্োন্্রয়াণি, যেন বৃত্তিবিশেষেণ নিবর্তন্তে, স দম ইত্যর্থঃ। 

ইদানীমুপরতের্লক্ষণমাহ, নিবর্তিতানামিতি। নিগৃহীতানামে 

তেনা” বাহোক্দিবাণাৎ শ্রবণাদিসাধনব্যতিরিক্তেযু শন্দাদিবিষয়েযু 
দঘ। তানীন্দ্রিয়াণি সর্বথ। ন গচ্ছন্তি, তথ। তেষাং নিগ্রছে। বেন 

প্ত্তিবিশেষেণ ক্রিয়তে, সোপরুতিবিত্যর্থঃ । উপবতেলক্ষণান্ত 

মাভ। অথবেতি। বিহিতানাং নিত্যুদিকর্মমণাঁং বিধিনা চতুথ1- 
গমন্গীকারকম্মণ। পবিভ্যাগঃ, নাহং কর্তেত্যবস্থানৎ উপনতি+ 

[দিভ)গ5 1৮0 

তিতিক্ষ। _শীতোধ্াদিদন্বসহিষুতা 1 নিগৃহীতন্ড 
মনসঃ, শ্রবণাদেৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঠ, সমাধানং। 

গুরুবেদান্তবাক্যেষ বিশ্বাসঃ, আদ্ধা | মুমুক্ষু হণ, 

মোক্ষেচ্ছা। এবংভূতঃ প্রমাতা, অধিকারী । “শান্তে। 

দান্ত৮, ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ *প্রশান্তচিন্তায জিতে 

ন্দ্িয়ায়, প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকাবিণে। গুণান্িতা- 

যান্ুগতায় সর্ণবদা, প্রদেযমেতৎ মকলং মুমুক্ষবে” 

ইতি ॥৯॥ 

বিষধ+, জীবব্রলৈক্যত, শ্ুদ্ষচেতন্যত অমেয়ং, তটহন 
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বেদান্তান[ং তাতপর্ধ্যাৎ। সন্ন্স্ত্, তদৈক্য অমেয়স্য 

তহ অআতিপদকে।পনিষ অমাণন্য, চ বোধ্যবোধক- 

তাবলক্ষণাঃ। প্রয়োজনন্ত, তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ।ন- 

নিবৃন্তিঃ তৎস্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ । “তরতি শোকমাত্স- 

বি” ইত্যাদি শ্রুতেঃ | পত্রক্মবেদ ব্রহ্গবৈ ভবতিঃ' 

ইত্য।দি শ্রুতেশ্চ ॥ ১০ ॥ 

অয়মধিকারী, জনন-মরণাদি-সংসারানল সন্তপ্ডে।- 

দ্রীপ্তশিরা, জলরাশিমিবেপহারপাণিঃ, আোত্রিয়ং ব্রল্গা- 

নিষ্ঠং গুরুমুপস্থত্য তমনুসরতি । “তদ্বিজ্ঞনার্থং সদ্. 
গকর্ুমেবাভিগচ্ছে্, সমিতপাণিঃ শ্োভ্রেরং আঙ্নিষ্ঠ- 

মিত্যাদি” শ্রুতেঃ। সুরঃ পরমুকুপয়। অধ্যাবেপতও 

পবাদস্যায়েনৈনমুপদিশতি ॥ “তল্মৈ স বিনানুপদনথ 
সম্যক্, প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং *)প মং 

বেদ সত্যং, তোৰাট তং তন্বতো ব্রহ্মবিস্ভাংইত৮ 

আতেঃ ॥ ১১ ॥ 

তিতিক্ষালক্ষণমাহ। তিতিক্ষেতি । শরীবধর্ধন্ত ধাতোষ্ঃ 

তচ্জন্তন্থথছঃখাদেশ্চ, শবীবেণ ত্যক্ত,মশক্যত্বাত স্বপ্রকাশচিদ্রপে 
গ্বা্মনি চ শীতোষ্ণাদেরত্যন্তাভাবাদিতি, বিবেকদীপেন খমথা। 

ভানন্ত শীতোক্তাদেদ্বন্বস্ত বং সহনং, সা তিতিক্ষেত্ার্থঃ | ইদানাং 

সমাধানং লক্ষয়তি, নিগৃহীতস্তেতি | শব্দাদিবিষষেভ্যো নন 

তস্তান্তঃকবণস্ত, শ্রবণাদৌ তদন্গগুণেষু তছুপকারকেষু 

হবাদিসাধনবিষয়েঘু সমাধিট্মরন্তষ্যেণ ত চ্চিন্তনং, রি | 

গে 

ঞ 

1) 
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শন্নাদঘঃ স্পঠার্থাঃ। তথাচ_ পূর্বে মকলবিশেবণবিশিষ্ট 

প্রমাতা, অধিকারীত্যর্থঃ। অন্মিনর্থে শ্রুতিং প্রমাণয়াতি, 

শান্ত ইতি । যথোদ্দেশং বিষয়ং নিরূপয়তি বিষয় 'ইতি | অবিদ্যা- 
রোপিতসর্বন্ঞত্বকিঞ্চিজ্জ্তত্বাদিবিরুদ্ধধন্্মপরিত্যাপেনীবিশিষ্টগ শুদ্ধং 

চৈতন্যং জ্ঞেরস্বপমেব্ সর্কেষাং বেদাস্তবাক্যানাঁং বিষয়ং ইত্যর্থঃ : 

ক্রম প্রাপ্তিং স্ন্ধং লক্ষয়তি, সন্বন্ধন্ত্িতি; বৌধ্যবোধকভাব ইতি, 
বোধ্যস্ত তঙ্গাস্মৈক্যম্ববূপন্ত, বোৌধকস্ত বেদীস্তশীন্তপ্ত চ বোধ্য 
বৌধকভাব এব সহ্বন্ধ ইত্যর্থঃ | অবশিষ্টঃ প্রয়োজনমাহ, 
গ্রয়োজনত্তিতি। ্রন্মাটত্বকত্বলক্ষণচিন্মাত্রগতাজ্ঞানতৎকাধ্য- 
নকল প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, পুনরুতপত্তযতাববপত্বসবস্ববূপাঁখগা নন্দপ্রাপ্তিঃ, 

, ফলমিত্যর্থঃ। নন্থু লোকেব্প্রাপ্তস্ত ক্রিয়াসাধ্যস্ত স্যর্গাদেঃ 

পুকষার্থত্বেন ফলত্বং দৃষ্টং, অত্র তু নিত্যপ্রাপ্ডস্তাত্মস্বপন্ত 

ক্রিয়াসাধ্যত্বাভাবেন পুক্ষার্থত্বাভাবাখ) কথং ফলত্মমিতি 

চেন্ন, অপ্রাপ্তনন্তিব পৃকযার্থত্বনিয়মাভাবাৎ। বথ1 লোকে কম্তচিৎ 

বিশ্বৃতক্মণেস্ততপ্রঘুক্তশোকাগ্রিস ন্বহ্মানন্তাপ্তোপদেশোত্তরকালৎ 
স্বক্ঈগতচামীকরপ্রাপ্তেবপি পুকষার্থত্বাৎ ফণত্বং দৃষ্টং, এবমত্রাপি 
নিত্য প্রাপ্তশ্তাত্মনঃ, অক্ঞনমোহান্ধকারাঁবৃতত্বেন বিস্থৃতস্বস্বরূপত্য, 

গুকশ্রতি বাক্যশ্রবণাঁনস্তরং অজ্ঞানমোহান্বকারনিবৃতত সত্যাঁং স্বয়ং 

প্রকাশম।নচিদ্রপন্ত সিদ্ধন্তৈবাত্মনঃ, ফলত্বমু পচধ্যতে ইতি ভাবঃ। 
উক্তেহর্ষে শ্রুতিং প্রমাণয়তি, তরতীতি ৷ অধুনা শাক্জারস্তনিমি- 

স্তাধিকার্ধ্যাদিনিরপণানন্তরং, শাক্ত্রারস্তং প্রস্তোতি। অথবা 
লক্ষিতন্তাধিকারিণঃ কর্তব্য*দর্শয়তি, অয়মধিকারীতি। উত্তমলক্ষণ- 

লক্ষিতো বুদ্ধিসন্িহিতোহধিকারী গুরুমুপসরতীত্যর্থঃ। নম্থুসংসার। 

সন্তচিত্তস্ত বিষয়লোলুপন্তান্তিনহিতন্ত গুৰপসর্পণমযুক্তমিত্য- 



৬৫ বেদান্ত -সাবঠ। 
সই পম পপি জা 

জিপি শির তি, এসি তি পপি পাস লী পর শপ পর পরপর পইরা রস শত শট সিন 

শঙ্ক্যাচ, সংসারানলপন্তপ্ত ইতি। সন্তাপে হেতুমাহ,জর্ননেতি। আদি 
শবেন ব্যাধ্যাদয়ে। গৃহান্তে ৷ সন্তপ্তত্তৈব শুন্ধসর্পণমিত্যত্র দৃষ্টান্ত- 
মাহ, দীপ্তশির!'ইতি। যথার্দদগ্ধমন্তকো! দাহনিবৃত্তিকামো ঝটিতি 

শীতলং জলবাশিমন্ুদরতি, তথ। সংসারতাপত্রয়সন্দহামানন্তনিবৃত্তি- 
কাঁমঃ স্বস্বরূপজিজ্ঞান্থঃ, সংসারনিবর্তকং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্গনিষ্টং 
কবতলামলকবৎ স্বপ্রকাশাত্মস্বরূপসমর্পকং গুরুং সমীপং গত্ব! 

অন্ুসরতি, মনোবাক্কায়কর্্মভিঃ সেবত ইত্যর্থঃ। অন্মিন্ অর্থে 

শ্রুতিমুদাহরতি, সমিৎপাণিরিত্যাদিঃ । অথ গুরুকৃত্যমাহ, স 

পরমকৃপয়েতি। কু্পাব্যতিরেকেণ সাধনান্তরাভাবাদিতর্থ্যঃ | 

নন্বখগুস্ত  বরগতবরূপন্তাগোচরত্বেনোপদেষ্টমশক্যত্বাৎ কথমুপ- 
দিশতীত্যত আহ, অধ্যারোৌপেতি। : অখগুত্রঙ্গস্বরূপস্ত বিবিমুখে- 

নোপদেষ্ট মশক্যত্বেপি, নেস্-ন! নাস্তি কৃঞ্চনেত্যাদিশ্রতিমুপনত্য । 

অবিগ্ভারোপিতমিথ্যানানীপদার্থনিষেধমুখেন,। উপলক্ষিতমখও- 

চৈতন্তমেব পুনঃ, “পত্যং জ্ঞানম্নস্তং ত্রান্মেত্যাদিশ্রতিমনুস্যত্য 

লক্ষণয়! বিধিমুখেনাপুযুপদিশতীতি ভাবঃ | তত্র শ্রুতিমাহ তন 

স ইত্যাদিঃ ॥ ৯__১৯ ॥ | 
অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবত, বস্তুন্তবন্ত্রোপঃ 

অধ্যারোপঃ | বস্তরপচ্চিদ।নন্দমন্থয়ং ব্রহ্ষা। অভ্ঞানাদি- 
সকলজড়বস্ত্বনমূহঃ অবস্ত | অভ্ভানন্ত্, সদপন্ত্যামন্তরিবর্বচ: 
নীয়ং ব্রিগুণাত্মকং জ্ঞ।নবিরোধি, ভাবরূপং ষতুকিঞ্চি- 

দিতি বদন্তি। “অহমজ্জ ইত্যান্ভমুভবাৎ, বেদাত্মশক্তিং 
স্বগুণৈনিগৃ়ীমিত্যাদি” আতেশ্চ ॥ ১২ ॥ 

অস্মিমর্থে লৌকিকদৃষ্টাস্তমাহ অগনর্পভূত ইতি। ব্যবহারিক. 
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বস্তত্বেনীভিমতে রজ্জৌ, অবস্তভূতসর্পারোপো। নাম রজ্জবচ্ছিন্ন 
চৈতন্তস্থাবিগ্া সর্পজ্ঞান।ভাসাকারেণ * পরিণমমালা, সর্পাকারেণ 

বিবর্ততে স বিবর্তঃ। রজ্জবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠাবিষ্তোপাদানত্বেন 

নাগ্বং সর্পঃ, কিন্তু বজ্জ,রিতি বিশেষদর্শনোত্তরকা পীনাধিষ্ঠানরজ্ঞ,- 
সাক্ষাৎকারেণ, রজ্জ্ঞাননিবৃতৌ সর্প্রাস্তিনিবর্ততে ইত্যর্থঃ। উক্ত- 

মর্থং দাষ্টাস্তিকে যোঁজগ্নৃতি , বস্তিতি। কালত্রয়ানপার়ী স্বাত্মৈব 
বস্তশন্বার্থঃ | » তত্রাবস্তত্ববপমাহ , অজ্ঞানাদীতি। অজ্ঞানতজ্ন্ত- 
ব্যোমাদেন্দিথ্যাত্বদৃশ্তত্বনাবয়বত্বাবিকা রিত্সাপেক্ষসিদ্ধিকত্বাদিহেতু-; 
ভিরবস্তমিত্যর্থঃ । এতদেব বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িতুমজ্ঞানস্বরূপং 

তাবদাহ, অজ্ঞানস্বিতি। কিমিদমজ্ঞানং সজ্জপয়সন্্রপন্বা, নাগ্ং 

প্ুশবিষাণতুল্যত্বেন তুচ্ছত্বাৎ নাপি দ্বিতীয়ঃ অসত্যঃ, কারণত্বান্থ 
পপত্তেরিজ্ঞাদিহেতুভিঃ সত্বেনাসত্বেন » নিরূপয়িতুং ন শক্যতে 
ইত্যাহ, অনির্বটনীয়মিতি। নন্বজ্ঞানন্তানির্বচনীয়ত্বেন সর্বথ! 

জ্ঞাতুমশক্যত্বাত্ড তদভাব প্রসঙ্গমাশঙ্ক্যাহ; ত্রিগুণাত্মকমিতি | “অক্ত- 

মেকামিত্যাদি”শ্রুতিভিঃ সব্বরজস্তমোগুণাত্বকত্বপ্রতিপাদনাদি- 

ত্যর্থঃ। নন্বেবমজন্তাজ্ঞানস্ত শ্রুতিপ্রসিদ্ধন্ত ব্যোমাদিরূপেণ বিত- 

তন্ত সত্যবন্তাসমানত্েন সংসাবানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্কাাহ জ্ঞানবিরো- 

দীতি | * এতাদৃশমপ্যজ্ঞানমাক্সসাক্ষাৎকারেণ নিবর্ততে ইত্যর্থঃ। 

তদৃক্তং ভগবত।-_-“দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া | মামে 
যে প্রপদ্ধর্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” ইতি। জ্ঞানাভাব এবা- 
জ্ঞানমিতি তাফিকমতং নিবাকরোতি, ভাবরূপমিতি । ত্রিগুণা- 

ম্বকভাবরূপত্বেঘপি ইদমিখমেবেতি পিশীকুত্য প্রদর্শরিতুং ন 

শক্যতে ইত্যাহ, যকিঞ্চিদিতি । কিমপ্যঘটি তঘটনাপটীয় ইত্যর্থঃ 1 

অনির্চনীয়ানাদিভাববপাজ্ঞানসভাবে, অন্ুভবমেবোদাহত্যদশ- 



১২ বেদাস্ত-সারই 
রানার 

যতি 'অহমিতি | “অহমজেে। মামহং ন জানামি*ইত্যপরোক্ষাবভাঁব 

এব প্রমাণমিত্যার্থঃ। ত্তিবৌপকটস্তকত্বেন শ্রুতিমুদাহরাতি, বেদাস্ম 
শক্তিমিত্তি ! ১২॥ 

ইদমত্!নং, সমগ্রি ব্যষ্টযভি প্রায়েণেকমনেকমিতি চ 
ব্যব্ছিয়তে। ত্থাহি যথা বৃক্ষাণাং সমক্ট্যভি প্রায়েণ 

বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ, যথা! বা জলানাঁং দুমষ্ট্যতি- 

প্রায়েণ জলাশয় ইতি, তথ] নানাত্বেন প্রতিভামমান- 

জীবগত্াজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভি প্রায়েণ, তদেকত্বব্যপদেশঃ। 

«“অজামেকাঁমিত্যাদি” শ্রুতেঃ। ইয়ং সমষ্টিরুত্কৃষ্টো- 

পাধিতয়া, বিশুদ্ধসত্বপ্রধানা, এতছুপহিতং চৈতন্যং 

সর্বিভ্ঞশ্বপর্বেবেশ্ব রত্বসর্ববনিয়ন্ত-ত্বগুণকং, সদসদব্যক্তমন্ত- 
মি, জগশ্ুকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদ্দিশ্যতে । সকলা- 

ত্ভানাবভাসকত্বাদস্য সর্ধবজ্ঞত্বং । “ঘঃ সর্বজ্ঞ: সর্বব- 

বদ্দিতি” শ্রুতেঃ 1 ১৩॥ : 

অস্যেয়ং সমষ্তিরখিলকারণত্বা কারণশরীর, আনন্দ- 
প্রচুরত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদ কত্বাচ্চানন্দময়কোযঃ, সর্ধেবা" 

পরমত্বা স্থধুপ্তিঃ, অভএব স্ুলসুক্মমপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি 

চোচ্যতে। যথা বনস্থ ব্যষ্ট্যভি প্রায়েণ বৃক্ষা ইত্যনেক- 
ত্বব্যপদেখঃ যথা বা জলাশয়স্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ 

জলানীতি, তথাহজ্ঞানস্য ব্াষ্ট্যভি প্রায়েণ তদনে কত্বব্য- 

পদেশঃ | *ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” ইত্যাদি 

হা এসি, 
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রা ইল 

শ্রুতেঃ। অত্র সমস্তব্যস্তব্যাপিন্বেন সমগ্িব্যগ্িব্যপ- 

দেশঃ ॥ ১৪ ॥ 

অজ্ঞাঁনং বিভজতে ইদমজ্ঞানামাত। বস্ততোইজ্ঞানস্তেক- 
ত্বেংপি সমষ্টযভি প্রায়েণেকমিতি ব্যবহ্িয়তে ব্যষ্ট্যভি প্রায়েণানে ক- 

মিত্যর্থঃ। এতদেব প্রপঞ্চস্িতুং প্রতিজানীতে তথাহি যথেতি। 
যথ। বহ্নাং বুক্ষাণাঁং সমুদাপবিবক্ষয়া বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ ঘথ। 
বা বহুনগ্তাঁদিজলানাং সমুদায়বিবক্ষয়া জলাশয় ইত্যেকত্বব্যপদেশঃ 
তথান্তঃকরণোপাঁধিভেদেন নানাত্বেন প্রতীয়মানানাং জীবগতা- 

জ্ঞানানাঁং সমুদ্ধায়বিবক্ষয়া। অক্ঞানমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ । অন্সিন্নর্থে 

শ্রতিং প্রমাণয়তি অজাষিতি । নানাজীবগতনিক্ষ্টাত্তঃকরণব্য্ট,- 

» পাধাপেক্ষয়া সমষ্টনৃপাঁধেরস্ত বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি ইয়ং সমষ্টিপ্রিতি। 
বিগতরগিদিদোবসকলকার্ধ্যপ্রপঞ্চকাক্গভৃতশ্তজ্ঞানন্ত . সমষ্টি- 
ভূতোংকষ্ঠোপাধিত্বেন বিশুদ্ধসন্বপ্রাধান্যমিতি ভাবঃ । এতৎসমঞ্ইয- 
পাধিগারেণেশ্ববচৈতগ্তং লক্ষম্বতি । এতছুপহিতমিতি এত হসমঞ্ট্য- 
জ্ঞানোপলম্ষিতং চৈতন্তং সর্বস্ত চরাচরত্বক প্রপঞ্চস্ত সাক্ষিত্বেন 

সর্বজ্ঞ, ইত্যুচ্তে তথা সর্কেযাং জীবান।মীশিতৃত্বেন কন্মান্থুবপ- 

ফলদাতৃত্বেন ,ঈশ্বর-ইত্যুচ্যতে তথা সর্কেষাং জীবানাং প্রেরকত্বেন 
নিয়স্তেহ্য্যতে। তথ সর্ধেবাং জীবানামন্তহদয়ৈ স্থিত্বা বুদধি- 

 নিয়ামকতবেনাস্ত্যামীত্যুচ্যতে। প্রমাণাগোচরত্বাৎ অব্যক্রমিত্যু- 
চ্যতে । সর্বন্ত চরাচরাত্মকপ্রপঞ্চন্ত বিবর্ভাধিষ্ঠানত্বেন জগৎকারণ- 
মিতি ব্যপদিস্ততে ইত্যর্থঃ। উক্তেহর্থে যুক্তিমাহ সকলাজ্ঞানেতি। 
তত্র প্রমাণমাহ। যঃ সর্বজ্ঞ ইতি। ইদানীং তল্ৈবেশ্বরস্ত সমু- 
দায়োপাধিরেব কারণশরীরত্বমানন্দময়কোষত্বং স্ুযুত্যবস্থা- 
বৈশিষ্ট্ঞ্চ লভতে ইত্যাহ অস্তেরমিতি | কারণপরীরদ্ধে হেতুমাহ 

[ ২ ] 
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অখিলেতি। আনন্দময়ত্থে হেতুমাঁহু আনন্দপ্রচুরত্বা্দিতি। কারণ- 
ত্বাবস্থা্াং প্রকৃতিপুরুষমাত্রব্যতিরিক্তস্ত স্থুলহুস্ম প্রপঞ্চস্তৈবাভাবা- 

দানন্দবাহুলামিতি। কোঁষত্বে যুক্তিমাহ আচ্ছাদকত্বাদিতি । 

শরীরাস্ছাদকচর্্মবৎ আত্মাচ্ছাদকত্বাদজ্ঞানস্ত কোষ ইতি ব্যব- 
হারঃ। নন্গু তথাপি কারণত্বোপাধেরজ্ঞানস্ত লুযুণ্তিত্বং কুত 

ইত্যত আহ সর্বোপরমন্থাদিতি। সর্ধবন্ত স্থুপুহুক্োপাধেঃ 
কারণোপাধৌ লীনত্বাৎ [নুষুণ্রিত্বমিত্যর্থ;1 নু স্ুলসুঙ্ম প্রপঞ্চ- 
লয়স্থানস্ত কথং ন্তযুপ্তিত্বমিত্যাশঙ্ক্য সংজ্ঞাভেদে। .ন বস্তভেদঃ 

ইত্যাহ অতএবেতি। যতঃ কারণাৎ স্থযুণ্তিত্বং অতএব পঞ্ধীকৃত- 
ভূতকাধ্যস্থলপ্রপঞ্ন্ত জা গ্রদবস্থাবিশিষ্টীপঞ্ধীকৃতভূতকার্য্যস্ত সুক্- 

্বাপ্রপ্রপঞ্চগ্ত লয়স্থানমিতাপি ব্যবহ্রিয়তে ইড্যর্থঃ। সমষ্টিরূপা- 
জ্ঞানং সপ্রপঞ্চং নিরগ্যেদানীং ব্যইিকপমজ্ঞানং নিিপয়িতুং 
ৃষ্টান্তৌ তাবদর্শয়তি। যথা বনুবৃক্ষসমুদীয়ন্ত বনরূপত্বেনৈকত্ব- 
ব্যবহারেহপি প্রত্যেকবৃক্ষবিবক্ষয়। চুতাদয়ে! বহবে। বৃক্ষাস্তিষ্স্তীতি 
বহুত্বব্যবহারঃ যথ। বু! বাপীকৃপতড়াগাদিষু সমুদায়বিবক্ষয়। জলা- 

শয় ইত্যেকত্বব্যবহারেহপি প্রত্যেকং বাপ্যাদিবিবক্ষয়া বুনি 

জলানি তিষস্তীতি ব্যবহারঃ তথ! সকল প্রপঞ্চকারণস্াজ্ঞানস্ত মু- 
দায়র্ূপেণৈকত্থেইপি অহস্কারাদিকারণীভূতানাং জীবগতাজ্ঞামানাং 
প্রত্যেকবিবক্ষয় বছত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ। অসশ্সিরর্থে শ্রুতিং প্রমাণ- 
রতি ইন্ত্রইতি। নম তথাপ্যেকন্তৈবাজ্ঞানম্ত তদবচ্ছিন্নচৈতন্তস্ত 

বা ব্যষ্টিসম্িতা কুত ইত্যত আহ অত্র সমন্তেতি। ভেদবিবক্ষয়া 
ব্ষ্টিত্বং নৃদ্ঘটাদিবং অভেঘ্দবিবক্ষয়া সমগ্িত্বং মৃতপিগ- 
বদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১৪ ॥ 

ইয়ং ব্যঠিনিকষ্টোপাধিতয়া মলিনসব্তপ্রধানা। 
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এতছ্পহিতচৈতন্তমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ 
ইত্যুচ্যতে । একাভ্ভানাবভ।সকব্বাদস্ত গাজ্বত্বং অস্প- 

ফ্টোপাধিতয়াহনতিপ্রকাশকত্বম্॥ ১৫ ॥ 

অস্য।পীয়মহসঙ্কারাদিকারণত্ব।কারণশরীরং আনন্দ- 

প্রচুরত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদকত্বা্চ আনন্দময়কোষঃ 

সর্ব্বোপরমত্বাৎ স্থৃযুপ্তিঃ অতএব স্থুলসুক্ষমাশরীরলয়স্থান 

মিতি চোচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 
তথ মহাএ্রুলয়কালীনলম্িভূতবিশুদ্ধসব্বপ্রাধানায়! মূলপ্রককতেঃ 

সকাশাৎ দৈনদিনপ্রলয়কালীনব্যষ্টযপা ধিভৃতজীবপ্রকৃতের্ডেদং 

। দর্শয়তি ইয়ং ব্যষ্টিল্িতি। ইয়ং জীবগতা! স্যুপ্ত্যবস্থাপন্নাহ- 
স্কারাদিখিক্ষেপসংস্কারাদিরূপা! নিকৃষ্টোপ্ঠীধিত্বেন মলিনসত্বপ্রধানে- 

ত্যর্থ । অনেনোপাধিনা প্রাজ্ঞচৈতন্যং লক্ষয়তি এতদুপহিত- 
মিতি। অন্রোপপত্তিমাহহ একেতি। ঈশ্বরগতমূলাজ্ঞানন্ত 
জীব্গতাহঙ্কারাদিবিক্ষেপসংস্কাররূপাজ্ঞানস্ত চ বস্তত একত্বেন তদব- 
ভাসকেশ্বরজীবচৈতন্যয়োরপ্যেকত্বমিত্যর্থঃ। সৌধুগ্তজীবটৈ তন্তস্ত 

প্রাঙ্তত্বং সাধক়তি অন্ত প্রাজ্রত্বমিতি। সংস্কাররূপাম্পষ্টোপাধি 
তয়। *তদাবৃতব্বেনীতি প্রকাশকত্বাভাবাৎ প্রাজ্ঞত্বযস্তেত্যর্থঃ। য্থ 

জগৎকারণেশ্বরোপ1ধেঃ কারণশরীরত্বমানন প্রচ্রত্বেন চাননদময়্বং 
কোযঘৃষ্টান্তেন কোবন্বং তখৈতং সর্বং তারতমোন প্রাজ্ঞটৈতন্ে- 

প্তিদিশতি অহঙ্কারাদীতি। প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভাদিপ্রপঞ্চোৎ- 

পাদকেশ্বরগতমূল প্রক্ৃতিবৎ নুুপ্তিকালে অহঙ্কারাদিশরীরোং 

পাদকনংস্ক রমা ব্রাবশিষ্টজীবগতাজ্ঞানস্তাপি কারণশরীবত্বং ইন্রিয়- 

তিনে, ব্যানীমতরারানৃদ্দরাহা যাতে আচ্ছাদক- 
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তাং কোধত্বঞ্চ 'ষুক্তমিতি ভাবঃ। ননু স্থুলসুক্মশরীরলয়ছানন্ত 

কথং নুবুপ্তিশব্ববাচাত্বমিত্যাশঙ্ক্য পূর্ববৎ সংজ্ঞাভেদ ইতি বক্ত,ং 
তত্র যুক্তিমাহ সর্বোপরমত্বার্দিতি। পঞ্ষীকৃতস্থলশরীরস্ত ব্যব- 

হ।রিকস্ত/পক্ধীকৃতস্ুক্্মশরীরে প্রাতিভাসিকে প্রবিলাপিতত্বাৎ 
তশ্ত।পি প্রতিভাপিকন্ত স্বাপ্নপ্রপঞ্চস্ত ম্বকারণেহজ্ঞানে লীন- 

ত্বাৎ সর্বৌপরতিরিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং_লয়ে ফেহনস্ত 

ত্বন্মাদ্রবাগ্ভাঃ স্থ্স্তবঙ্গকে। তন্তাপি বিলয়ে নীরে তিঠস্ত্যেতে 
যথা পুরা! । ব্যবহাঁরিকদেহস্ত লয়ঃ] স্তাৎ প্রাতিভাসিকে । তল্লয়ে 

সচ্চিদানন্দাঃ পধ্যবস্যস্তি সাক্ষিণীতি ॥ ১৫ স্ত১৩॥ 

তদানীমেতাবীশ্বরপ্রাজ্ঞৌ চৈতম্যপ্রদীপ্তাভিরতি- 
সূক্ষ্ম ভিরজ্ঞানবৃত্তিভি্বানন্দমনভবতঃ। আনন্দভূক্ 
চেতোযুখঃ প্রাজ্ঞ ইতি শ্রুতেঃ “স্খমহমস্থাপ্পং ন 

কিঞ্চিদবেদিষ্টং” ইত্যুখিতন্ত পরামর্শোপপত্তেম্চ ॥ ১৭॥ 
অনযোব্যট্টিসমফ্ট্যোর্বনবৃক্ষয়োরিৰ . জলাশয়ো'রিব 

চাভেদত ॥ ১৮ ॥ 

নম্ প্রণয়কালে সুুস্তিকালে চাস্তঃকরণতৰ্ত্যভাবেনানন্দ- 
গ্রাহকাভাবাদানন্দপ্রাচ্ধ্যসস্তাবে প্রমাণাভাবমাশঙ্ক্য পরিহ'ধতি 
তদানীমিতি। যথা" স্বচ্ছত্বেনাস্তঃকরণস্ত বৃত্তিরঙ্সীক্রিয়তে তথ। 
চৈতত্ত প্রদীপ্তাজ্ঞানস্তাঁপি গ্রহন্মা বৃত্তর়ঃ স্বীক্রিয়ন্তে তথা চেশ্বরঃ 

স্বকীক্নাজ্ঞানবৃত্তিভিঃ স্বানন্নবাছল্যং অনুভবতি। জীবোহপি 
সংস্কারমাত্রীবশিষ্টাজ্ঞ[নবৃত্তিভিঃ শ্ানন্দবাছুল্যং তারতম্যেন অন্ু- 

তবতি, ইতি ভাঁবঃ। অনৈৈবোপষ্টস্তক্ধেন শ্রুতিমবতারয়তি 
আননভূগিতি। উত্তরকাদীনস্খপরামর্শোপপত্ভিরূপি পূর্বাহ, 
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ভূতম্থথবাহুল্যান্ুভবসন্তাকে প্রমাণমিত্যাহ স্ুখমহমিতি। সুখ- 
মহমস্বাগ্মিভ্যানন্দপরামর্শঃ । ন কিঞ্দিবেদিষমিত্যজ্ঞানপরা: 

মর্শঃ। তথ! চ নুবুপ্তিদশায়াং প্রলয়কালে চ প্রাজ্ঞেশ্বরাঁবজ্ঞান- 

বৃত্তিভিরানন্মমন্ভবত এবেত্যর্থঃ। হইদানীমীশ্বরগতমূলাজ্ঞানন্ত 
জীবগতসংস্কী রমা ত্রাবশিষ্টীজ্ঞানস্ত চ সমষ্টিব্য্ট্যভিপ্রায়েণ ভেদ- 
ভানেহপি »বস্ততে। ভেদে নাস্তীত্যেতৎ সদৃষ্টান্তমীহ অনয়ো- 
রিতি ॥ ১২১৮ ॥ 

এতছপহিতয়োরীশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্না- 
কাশয়োরিব জলাশয়জলগত প্রন্তিবিম্বীকাশয়োরিব 

চাভেদঃ। এষ সর্বেবশ্বর এধ সর্ববন্ এষোহস্তর্যামেষ 
যোনি সর্ববন্ত প্রভবাপ্যয়ৌ, হি . ভূতানামিত্যাদি 
আতেঃ ১৯ ॥ 

বনবৃক্ষ-তদবচ্ছিন্না কাশয়োর্জল-জলাশয়_-তদ্গতপ্রতি- 

বিন্বাকাশয়োর্বা আধারভৃতানুপহিতাকাশবদনয়ো- 
র্ত্তানতহপহিতচৈতন্যয়োরাধারভূতং ধদনুপহিতং 
চৈতত্তং তশ্তুরীয়মিত্যুচ্যতে। শান্তং শিবম দ্বৈত চতুর্থং 
সন্তন্তে সআত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ইত্যাদি আতেঃ ॥ ২০ ॥ 

»  ইদ্দমেৰ তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যং অজ্ঞানাদিতদুপহিত- 
চৈতগ্তাভ্য/ং তণ্তায়ঃপিপ্তঘদবিবিক্তং সন্মহাবাক্যস্য 
বচ্যং বিবিক্তং সঙ্পক্ষ্যমিত্যুচ্যতে ॥ ২১ ॥ 

উক্তোপাধিপ্বয়দ্বারেণেশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপ্যভেদ দৃষ্টান্তমুখেন দর্শ- 

মতি। এতহুপহিতয়োরিতি | ঈশ্বরস্ত বনাবচ্ছিন্নাকাশবৎ, 

প্রান্ত বৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশবৎ তদ্গত প্রতিবিদ্বাকাশবচ্চ কারণো- 
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পাধ্যবচ্ছিন্নেশ্বরস্ত, কার্যোপাধ্যবঙ্ছিন্নপ্রীজ্ঞস্ত চ রস্ততোহভেদ 

এবেত্যর্থঃ | তত্র প্রমাণমাহ এষ ইতি । তথ চৌক্তমাচার্্যঃ, 
কার্যোপাধিরক্ষং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ । কার্ধযকারণতাং 

হিত্ব পূর্ণ বোধোহবশিব্যতে ইতি । উপাধিছয়াবচ্ছিন প্রাজ্েশ্বরৌ 
সপ্রপঞ্চং নিৰপ্য ইদানীং অনবচ্ছিন্নং তুবীন্বং চৈতন্যং তৎ লক্ষ- 

মত্তি বনবৃক্ষেত্যাদি। যথা স্কলবনোপাধ্যবচ্ছিষ্নাকাশাপেক্ষয়! 

সক্ষবৃক্ষো পাধ্যবচ্ছিন্নীকাশাপেক্ষয়া চ মহাঁকাশস্য তছুভয়াধারতয়। 

অনবচ্ছিন্নত্বাচ্চ তৃরীয়ত্বং তথ কাধ্যকারণোপাঁধিতদবচ্ছিন্নটচৈতন্ত- 
দ্বয়াপেক্ষয়৷ তদাঁধারভৃতং যদনবচ্ছিন্নং সর্বব্যাপি ৈততন্তং বিশুদ্ধ 
তুরীয়মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। অস্য চৈত্ন্তস্য তুরীয়ত্বং বক্ষ্যমীণবিশ্বা- 
ছ্যপেক্ষয়! দ্রষ্টব্য । অন্সিন্নর্থে শ্রুতিং সন্বাদয়তি। শাস্তমিতি। 

এতদেব বিশুদ্ধচৈতন্তং তেব পুর্বোক্তটৈতত্থদ্ধয়েন সহ" এক্য 
বিব্ক্ষায়ং মহাবাক্যস্য বাচ্যত্বং লভতে ভ্দেবিবক্ষায়াঞ্চ লক্ষ্যত্বং 

লভতে ইত্যাহ ইদমেবেতি। ত্রয়াণাং চৈতন্তানাং টতন্তেন 

বপেণ একত্বেহপি অবচ্ছিন্নানচ্ছিন্নত্বেন বূপেণ বাচ্যত্বলক্ষ্যাত্ে 

সম্ভবত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯--২১ ॥ 

অস্টাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মন্তি ৷ 

আ'বরণশক্তিস্তাবৎ আল্লোহপি ঘেঘোহনেকযোজনা- 

যত্তমৃদিত্যমণ্ডলমবলোকয়িতৃনয়নপথপিধায় কুয়া. বা - 

চ্ছাদয়তীব তথাহজকানং পরিচ্ছিমমপ্যাত্ানমপরিচ্ছিক্স- 

ংসারিণ' মবলোকযিতৃ-বুদ্ধিপিধায়কতয়াচ্ছাদয়তীক 
তাদৃশং সামর্থাং। ততহুক্তং ঘনচ্ছন্নদৃষ্ির্ধনচ্ছন্নমর্কং যথা, ' 
নিশুরৈভন্মন্তে চাতিম্ব্ঃ । তথা বন্ধব্তাতি যো মৃত্র 

দুষ্টেঃ স নিভ্যোপলব্বিপবস্থরূপোহমাত্মা ॥ ২২ ॥ 
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অনয়াবৃতম্থাত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্ক,স্বন্খিত্বহুঃখিত্বাদ্দি' 
'সারসম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্থাজ্জীনেনাবৃতায়াং 

রজ্জ্বাং সপত্বসম্তাবনা ॥ ২৩ 

ইদানীং স্বপ্রকাশচিদ্্রপত্তাত্বন;ঃ কথং কুণ্িতপ্রকাশত্বং, কথং 
বা! অসঙ্গোদাসীনস্তাত্মনঃ আকাশাদিপ্রপঞ্চজনকত্বং ইত্যেতম্মহা- 

বিরোধপরিহাঁায়াজ্ঞানস্ত শক্তিদ্য়ং নিরূপয়তি, অন্তাজ্ঞানস্তেতি । 
তে এব নামতো নির্দিশতি আবরণবিক্ষেপনামকমিতি । 

আবরণশক্তিস্তীব৬  সঙচ্চিদানন্দন্বর্ূপমাবুণোতীত্যাবরণশত্তিঃ, 

বিক্ষেপশক্তিস্তাবৎ, ব্রহ্গাদিস্থাবরাস্তং জগৎ জলবুদ্ধদবজীমরূপা- 

স্বকং বিক্ষিপতি ্জতীতি বিক্ষেপশক্তিঃ, ইতি শক্তিত্বয়মজ্ঞানস্তে- 

তার্থঃ। নন্বপরিচ্ছিন্ত বপ্রকাশচিন্ধপাখ গুপরিপূরণনবরূপসতাত্মনঃ 

পরিচ্ছিন্নেনানিত্যেন * জড়তমোরপৈণাব্যাপকেনাজ্ঞানশক্তি- 
বিশেষেণ, কথমাব্রণমিত্যাশঙ্কা, বস্ততোহজ্ঞানন্তাত্মাচ্ছাদকত্বা- 

ভাবেহপি, প্রমাতৃবুদ্ধিমাত্রাচ্ছাদ কত্বেনাজ্ঞানস্ত আচ্ছাদকত্বমুপ- 

চারাছুচ্যতে ইত্যাহ, আবরণশক্তিস্তাবদিতি। যথা অল্লোহপি 

মেঘোহনেকবোঁজনবিস্তীর্ঘ আদিত্যমগুলমবলোকগ্রিতৃপুরুদৃষ্টি- 
মাত্াচ্ছাদকত্বেন আচ্ছাদয়তি, তথা অজ্জানং পরিচ্ছিন্নমপ্যপরিচ্ছিন্ন- 

মাম্মানং অসংসারিণমবলোকযিতৃবুদ্ধিপিধায়কত্বেনাচ্ছাদয়তীত্যুপ- 
* চাক্কাহ্চ্যুতে ইত্যর্থঃ ৷ অন্মিনর্থে বুদ্ধসম্মতিমাহ, তছুক্তমিত্যাদি। 

ইয়মাবরপশক্তিরাত্মুনে! ভেদবুদ্ধিজনকত্বেন, সংসারহেতুরিতি ভাঁবঃ। 
অত্রান্রূপং দৃষ্টান্তমাহ, যথাস্বাজ্ঞানেনেতি ॥ ২২--২৩ ॥। 

* বিক্ষেপশক্তিত্ত যব! রজ্জবজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জো স্বশক্ক্য 

অর্া্দিকমুস্তাবয়তি, এবমভগ্রনমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ 
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আকাশাদি প্রপঞ্ষমুস্তাবয়তি ভাদৃশং সীমর্থ্যং। তছুক্তং 
বিক্ষেসশক্তিলিঙ্গাদিত্রক্ষাণ্ডাম্তং জগত স্্জেপ্দিতি 1২8॥ 

শৃক্তিছ্য়বর্দজ্ঞ/নেপহিতং ঢতন্তং, স্বপ্রধানতয়া 

নিমিততং স্বেপাধি প্রধানতয়া উপাদানঞ্কচ ভবতি; যথা 
লতা তগ্ভকার্যাং প্রতি, স্বপ্রধানতয়া নিমিস্তং স্বশরীর" 

প্রধানতয়োপাদানঞ্ ভবতি ॥২৫। 

যক্তমসঙ্গোদাসীনন্তাত্মনঃ কথং জগতকারণত্বমিতি, তন্নিরা- 

কর্তং বিক্ষেপশক্তিস্বরূপমাহ, বিক্ষেপশক্তিত্তিতি। যথা রজ্জ, 
বিষয়কমজ্ঞানং সরপ্পমুৎ্পাঁদয়তি, তথাত্মবিষয়কমজ্ঞানমপি, স্বাব- 
চ্ছিন্নে আত্মনি বিক্ষেপশক্তিগ্রভাবেণাকা শাদিপ্রপঞ্চমুৎ্পাদয়তী; 

ত্যর্থঃ। অশ্মিননর্থে প্রৃস্থাস্তরসম্মতিং দর্শয়তি, তহ্ক্তমিতি | 
নম কিমাত্ম চরাচরাত্মকপ্রপঞ্চন্ত নিমিত্তকারণং উপাদান 

কারণথা। | “নাগ্ঃ দগ্ডাদিবৎ শ্বকার্ধ্যব্যাপিত্বং ন স্তাখ, আত্মনঃ তং 

সথষ্ট তদেবানুপ্র1বিশদীতি” শ্রত্যা: স্বকার্ধ্যব্যাপিত্বশ্রবণাৎ। নাপি- 
দ্বিতীয়ঃ, অচেতনন্ত জড়ন্ত প্রপঞ্চস্ত চৈতন্তোপাদানকত্বাসম্ভবাৎ। 

উপাদানত্বে চ কার্যযকারণয়োরভেদেন প্রপঞ্চন্তাপি চৈতন্তরপত্থ-' 

প্রসঙ্গাৎ অনিত্ত্বং ন শ্যাদিত্যাশঙ্ক্য, জড় প্রপঞ্চং প্রত্যাত্মন 

শচৈতন্তপ্রাধান্টেন নিমিতৃত্বংং স্বাজ্ঞানপ্রাধান্েনোপাদানত্বঞ্চ 

সম্ভবতীত্যাহ, শক্তিদ্বয়েতি। যথা অরস্কাস্তসন্নিধানে জড়মপি* 

লোহং চেষ্টতে, তথ। চৈতন্তসপ্লিধানে জড়মজ্জানং চেষ্টতে ইত্য- 

জ্ঞানবিকারং প্রতি চৈতগ্ন্ত নিমিতত্বং, জড়াকাঁশাদদিকার্ধ্যং প্রতি 

মীয়ায়াঃ সাক্ষাতুপাদানত্বেন মাক্াবিন ঈশ্বরক্তার্গি পরম্পরয়া উপ- 
চারাছুপাদানত্বং ন নিরুধ্যতে; ইতার্থঃ। শহ্ক্তং চৈতন্ততন্ত নিমিতব- 

কারণত্থে কাধ্যাহপ্রবেশে। ন স্তাঁদিতি তর, কারণস্ত কার্ধ্যান্- 
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প্রবেশনিরমন্ত, উপাদানকারণবিষয়ত্বেন নিমিত্তকারণবিষক্ধতা- 

ভাবাং, তংস্থষ্টে ত্যাদিক্রতেরপুপাদানকারণপরত্থাৎ। যদপুণক্তং 

মাম্মন-উপাদানকারণত্বে প্রপঞ্চ্ঞানিত্যত্বং ন স্তাদিতি, তদপি ন 
তগ্ত পরিণামধিষয়ত্বেন বিবর্তবিষয়ত্বাভাবাৎ, প্রপঞ্চন্ত ব্রক্ষবিব- 

বর্তস্বাৎ। বিবর্তবঞ্চ, স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপাস্তর প্রদর্শ কত্বং, 

যথ। রজ্জ বচ্ছিল্লচৈত্ঠনিষ্ঠাজ্ঞানস্ত, রজ্জন্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূ- 
পান্তরপ্রদর্শকত্বং, তথে রটৈতন্তনিষ্ঠাজ্ঞানশক্তেরপি, চৈতন্তন্বরূপা- 

পরিত্যাগেন আকাশাদিস্বরূপাস্তরাকারেণ প্রদর্শকত্বং। এতাবতা 

আকাশাদিপ্রপঞ্ুম্তাপি মিথ্যাত্বং। ন চৈবমজ্ঞানস্যৈৰ মিথ্যাত্বে 
ততপ্রবুক্তবন্ধমোক্ষযোরপি মিথ্যাত্ব্রসক্ষ ইতি বাচ্যৎ, ইষ্টাপত্তেঃ। 
ণ্তহুক্তং ভাঁগবতে--“বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্য। গুণতো মে ন বস্ততঃ। 

গুণস্য মায়ীমূলত্বাঁৎ ন মে মুোক্ষে ন বন্ধন্”মিতি অলমতিবিস্তরেণ ॥ 

একটস্যেবাত্মনো নিমিত্তকারণত্বে উপাদানকারণত্বে চ দৃষ্টান্তমাহ, 
যথ। লুতেতি। যথ! লুতাজন্তঃ স্বোৎপাঁগ্ঘমানং কার্ধ্যং, প্রতি 

স্বচৈতন্ত প্রধানতয়া৷ নিমিত্তং চৈতন্ঠসগ্লিধানব্যতিরেকেণ জড়স্য 

মৃতদেহরৎ তন্তজনকত্বাঁসম্ভবাঁৎ। স্বশরীরপ্রধাঁনাপেক্ষয়া উপা- 

দানঞ্চ ভবতি অশবীরস্য সাক্ষাৎ তন্তজনকত্বাসম্তবাৎ শরীরস্য 
সাক্ষাৎ তত্তুপাদানত্বেন তদবচ্ছিন্নচৈতন্তস্যাপুপাদানত্বমুপচারাৎ 

এবনীশবপ্যাপি স্বটচৈতন্তপ্রধানতয়৷ নিমিত্তত্বং স্বোপাধিপ্রধান- 
তয়োপা্দানত্বঞ্চ ভবতীত্যর্থ; ॥২৫-__২৫) 

তথঃপ্রধানবিক্ষেপশক্িমদজ্ঞানোপহিতচৈতগ্যাদা- 
কাশ; আকাশাদ্বাযুর্বায়োরগ্রিরগ্সেরাপঃ  অন্তাঃ 

পৃথবী চোতুপগ্ভতে। তস্মদ্থ। এতস্মাদ।তআনঃ আরাশং 
সম্ভততঃ ইত্যাদি আ্তেঃ ॥২৬7। + 
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ইদানীং বিক্ষেপশজিকিত্যমাহ, তম ইতি। আকাশাদে- 

জ্জড়ত্বা তমোগুণপ্রধানবিক্ষেপশক্তিযুক্তাজ্ঞানাবচ্ছিন্নটৈতন্ত 
ন্যৈৰ আকাশাদিপ্রপঞ্চজনকহমিতি ভাবঃ। অস্দিন্নর্থে শ্রুতিং 

প্রমাণয়তি, তম্মাদ্বেত্যার্দি। এতেনার্৫ঘাৎ সাঙ্যনৈয়ায়িকপঙ্গো 
নিরন্ডৌ শক্তেরজ্ঞানসা শক্কিমৎপরতন্তত্বাৎ স্বতন্ত্স্য তস্য কেবলদ্য 

জড়স্যাজ্ঞানস্য জগৎকা'রণত্বান্থপপত্তেঃ ঈক্ষতেন্ন 1শবাং রচনানুপ- 
পত্তেশ্চ নাহুমানমিত্যাদিন্ায়নিরস্তত্বাচ্চ পরমাঁণোঁরপ্যুক্তদোষ- 
গ্রাসত্রাসানপায়াৎ অভিন্ননিমিত্তোপাদানপ্রতিপাদকশ্রুতিস্থতি- 

্াকমবিরোধাচ্চ | যতে। ব। ইমানি ভূতানি জায়স্তে যেন জাতানি 
জীবস্তি সদেব সৌম্যেদমগ্র আদীৎ এতন্মাজ্জায়তে প্রাণঃ অহং 
সর্ধস্য প্রভবে। মন্তঃ সব্বং প্রবর্ততে। বীজং মাং সর্বভূতানানি-* 
ত্যাদিশ্রুতিস্থতিভিরীশ্বরট্াব জগ্ংকারণত্বপ্রতিপাদনাৎ 1২৬॥ 

তেশ্জাড্যাঁধিক্য দর্শনাত্তমঃপ্রাধান্যং তগুকারণস্য | 

তদানীং সন্বরভস্তমাংসি কারণগুণপ্রক্ূমে তেঘ্বাকা- 
শাদিযৃৎপদ্থান্তে। ইমান্যেব সুক্সমভূভানি তন্মাত্রান্ত- 
পণ্ধীকৃতীনি চোচ্যন্ভরে। এতেভ্যঃ পিনিনির 

স্থুলভূতানি চোশুপন্ভন্তে ॥২৭॥ 

সূক্ষন ণরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি। 

অবয়বাস্ত জ্ঞাপেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্মেন্দ্িয় 

পঞ্চকং বায়ুপঞ্চ কঞ্চেতি। ভ্ঞানেক্দ্িয়াণি শ্রোত্রত্বক্, 

চক্ষুপ্রিহবাযরাণাখ্যালি।  এতাগ্য।কাশাদীনাং সাত 

কাংশেভ্যে। ব্যস্তেভ)ঃ পৃথক্ক্রমেণোতপন্াস্তে । বুদ্ধি 
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র্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ। মনে। নাম সংকল্প 

বিকল্লাতিকাস্তঃক রণবৃতি2 ॥২৮॥ 
নম্বাকাশাদিপ্রপঞ্চোৎপাদকচৈতন্তাবচ্ছেদকাঁজ্ঞানে কুতস্তমঃ 

প্রীধান্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ তেঘিত্যা্দি। “কারণগুণ! হি কাধ্যগুণা- 

নাঁরভস্তে ইতি স্তায়ার্দিতি ভাবঃ”। নন্ু ত্রিগুণাত্মকত্বাদজ্ঞানস্য 

তথং তমেগুণমাত্রপ্রাধান্তেন আকাশাদিজনকত্বমিত্যা শঙ্ক্যাহ, 

তদানীমিতি। তস্যামুৎপত্তি বেলাপাং সত্বাদয়ন্ত্রয়োইপি গুণাস্তার 
তম্যেন কাব্সণগুণপ্রক্রমন্তায়েন তেঘাকাশাদিযু পঞ্চভৃতেযৃত্ব- 

রোত্তরাধিকোন জায়স্তে ইত্যর্থ:। ইমান্তেব সুক্ষশরীরাদিকাঁরণ- 

ভৃতান্যপঞ্ধীকৃতানি হুক্্রূপপঞ্চভৃততন্মাত্রাণীত্যুচ্যস্তে . ইত্যাহ, 

ইমান্তেবেতি। পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি্শশেক্্িয়সমন্থিতং। অপক্ধী 
কতভূতোথং ুল্সাঙ্গং তোগসাঁধনম্।০ ইতি বচনাদপ্যপদ্ধীকৃত- 
ভূতেভ্যঃ অপঞ্ীকৃতস্থস্শরীরাণি পঞ্চক্ৃতস্থলভূতেভ্যঃ স্থুলশরী- 
রাণি চোৎপদ্যত্তে ইত্যাহ এতেভ্য ইতি। ুল্ষশরীরম্বরূপভূতান্ 
বয়বানাহ অবয়বান্তিতি। সাত্বিকাংশাদাকাশাৎ শ্রোত্রমুৎপ্তে 
সাৰিকাংশাদায়োস্গিক্রিয়ং সাত্বিকাংশাত্তেজশ্ক্ষুঃসাত্বিকাংশাৎ 

জলাৎজিহ্ব! সাত্বিকাংশায়াঃ পৃথিব্য! প্রাণেক্ট্রিয়ঞ্জেতি ক্রমেণোথ- 
পদ্যপ্তে, ইত্যহ এতানীতি। বুদ্ধে্লক্ষণমাহ বুদ্ধিরিতি ব্র্ধৈ- 

, বাহুমিতি নিশ্চয়াত্মিটকবাস্তঃকরণবৃত্তিরেব বুদ্ধিঃ । মনসো লক্ষণ- 

মাহ সন ইতি। অহং চিজ্রপে দেহো৷ বেতি সংশয়াত্মবিকাস্তঃক রণ- 
বৃত্তিরেব মন ইত্যর্থঃ ॥ ২৭--২৮ ॥ 

অনয়োরেব চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ। অনুসন্ধা- 
নাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিশ্চিত্তং। অভিমানাত্তিকান্তঃকরণ- 
বৃত্তিরহস্করঃং। এতে পুনরাকাশাদিগতসাত্বিকাংশেভ্যো 
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_ মিলিতেভ্য, উত্পস্ভেতে। এতেষাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ 

সাব্বিকাংশকাধ্যত্বং ॥ ২৯॥ 
শ্মরণাত্মকচিত্তস্য গর্বাত্কাহঙ্কারস্য চ বুদ্ধিমনসৌরস্তর্ভাব 

ইড্যাহ অনয়োবিতি। যগ্যপ্যন্তঃকরণত্বেন চতুর্ণীমেকত্বং তথ। 
প্যেকস্যৈব পুরুষস্য পাঁচকং পাঠক ইত্যাদিবৃত্তিভেদাৎ ভেদবং 
একস্যান্তঃকরণস্য নিশ্চয়সংশয়স্মরণাহঙ্কীরবিষয়তে দৈর্ব দধযাদি- 
ভেদ ইত্যর্থঃ। বুদ্ধযাদীনামুৎ্পত্তিপ্রকারং দর্শয়তি এতে পুৰ- 

রিতি। এতেষাঁং চতুর্ণাং সাত্বিকাংশেভ্যো ভৃতেভ্য উৎপততৌ 
নিমিত্রমাহ এতেয়ামিভি। বুদ্ধ্যাদীনাং প্রকাশাজক্তীৎ 

সাত্বিকাংশভৃতকার্ব্যত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ 

ইয়ং বুদ্ধিজ্রণনেক্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়- ' 
কোষো ভবতি। তয় কর্তৃহভোক্ত ত্বাভিমানিত্বেন 

ইহলোকপরলোকগাঁমী ব্যবহারিকো জীব ইত্যু- 
চ্যতে ॥ ৩০ ॥ 

মন্ত্র কর্েন্দ্রিয়েঃ সহিতং 'সম্মনোময়কোষে! 
ভবতি! কর্মেন্দ্িয়াণি বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থানি £ 
এভানি পুনরাকাশাদীনাং রজোহংশেভ্যো ব্যন্তেভযঃ 
পুথক্ক্রমেণোত্পদ্ন্তে ॥ ৩১ ॥ 

বুদ্ধের্বিজ্ঞানমগ্কোষত্ব্ং দর্শয়তি ইয়মিতি। বুদ্ধেঃ সত্ব 
কাধ্যত্বাৎ জ্ঞানেক্্রিম়মাহিত্যেন প্রকাশাধিক্যা বিজ্ঞানময়ন্থং 
আত্মাচ্ছদকত্বাচ্চ কোধমিতার্থঃ। বিশুদ্ববুদ্ধিপ্রতিবিদ্বিতচিদাত্- 

নোর্জীবত্বং দর্শরতি অয়মিতি। তণ্তায়ঃপিওবৎ বুদ্ধযারোপিতং 
চৈতন্তং বস্ততোঁ২কর্তা অভোক্ত নিত্যানন্নমমপরিচ্ছিন্নমক্রিয়মূপি 
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কর্ৃত্বভোক্জ ত্বন্থখিত্বছঃখিত্বপরিচ্ছিনবস্বক্রিয়া বস্থাগ্ভভিমানেন, স্বর্গী! 
দিলোকাস্তরত্বগামিত্বং ব্যবহারিকজীবস্বধ্চ, লভতে ইত্যর্থঃ। মনো- 

ময়কোধং নিন্ূপয়তি মনস্থিতি। সত্বগুণপ্রধানং মনো, রজোগুণাং- 
শেভ্যে। জাতৈর্বাগাঁদিকর্শেক্জিয়েরেব সহিতংসত্, মনোময়কোষো 
ভবতীত্যর্থঃ। অত্র তু মনসঃ সত্বোপহিতরজোবিকারেচ্ছারপত্বাৎ- 

সঙ্কল্পবিকল্পাত্বকত্বেন বুদ্ধযপেক্ষয়া জাড্যাধিক্যাৎ মনোময়ত্বং 

আত্মচ্ছাদকত্বাৎ কোবত্বমিতি ভাবঃ। কর্েন্রিয়া গ্দ্দিখতি, 
কর্মেন্দিয়াণীত । এতেষামুখপতৌ সাধনাপেক্ষয়ামাহ, এতা- 

নীতি। ভূতানাং ত্রিগুণত্বেংপি, রজোগুণবহুলেভ্যে! ভূতেভ্যো- 
বাগাদীনি, পৃথক পৃথক্ ক্রমেণ উৎপদ্যন্তে। রজোগুণপ্রধানাদা- 

কাশাৎ, বাগুৎপগ্ভতে। রজোগুণপ্রধানাদ্বান্য়াঃ পাণীন্দ্রি” 

*ব”জাগুণপ্রধানাদগ্ধেঃ পাদেক্দিয়ং ,রজোগুণপ্রধানাৎ জলাং 
গাধিক্রিয়, বজোগ্রণপ্রধান্টয়াঃ পৃথিব্যঞ্জ উপস্থেত্্রিরংং উৎপগ্ভাতে 
ইত্যর্থঃ ॥ ৩০--৩৯ ॥ 

বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। প্রাণো 

নাম প্রাগ্গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবন্তী। অপানো নাম 

আবাগ্গমনবান্ পাযুদিস্থানবর্তী। ব্যানে! নামবিশ্বগৃ- 
গমনবানখিলশরীরবর্তী । উদ্ানঃ কঞস্থ!নীয়ঃ উদ্ধ- 
গমনবানুতক্রমণবাযুঃ । সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিত- 

পীঁতাক্ন।দিসমীকরণকরঃ। সমীকরণন্থ্র পরিপাককরণং, 

রসরুধিরগুক্রপুরীষাদিকরণং ॥ ৩২ ॥ 

বায়ুন্থদ্দিশতি, বায়ব ইতি । যথোদ্েশং প্রাণস্য লক্ষণমাহ, 
প্রণ ইতি। উর্ধগমনশীলো ন।সাগ্রস্থায়ী বায়ুঃ, প্রান ইত্যর্থঃ। 

৩ 



২৬ বেদাস্ত-সারঃ। 
শর্ট পি পরি লো 0০০টি সমস পিএ, ইল ই, পর পি রাজ 

অপানন্ত লক্ষণমাহ, অপান ইতি। অধোগমনশীলঃ পাযাদিস্থায়ী 
বাধূরপান ইত্যর্থঃ। ব্যানন্ত লক্ষণমাহ, ব্যান ইতি। সর্বনাড়ী- 
গমনশীলোহখিলশরীরস্থায়ী বাসুর্ধ্যান ইত্যর্থঃ। উদানন্ত 
লক্ষণমাহ, উদ্বান ইতি। উর্ধমুতক্রমণশীলঃ কণ্স্থায়ী বাযুকদান 
ইত্যর্থঃ। সমানম্ত লক্ষণমাহ, সমান ইতি। শরীরমধ্য গতান্ন- 
রসাদিনেতা বারুঃ সমান ইত্যর্থঃ। প্রাণাদীনাং বাযুত্বেন রূপেণ 
একত্বেপি ক্রিয়াভেদেন ভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

কেচিত্ত, নাগকৃর্্মকৃকরদেবদত্তধনপ্রয়াখ্যাঃ পঞ্চান্তে 

নায়বঃ সন্তীত্যানছঃ। তত্র নাগঃ উদ্গীরণকরঃ, কৃর্্মঃ 

নিমীলনাদিকরঃ। কৃকর5 ক্ষুধাকরঃ) « দেবদত্তঃ, 

জৃম্তণকরঃ। ধনপ্রয়» পোষণকরঃ। . এতেষাং প্রাণা- 
দিঘন্তর্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চেবেতি কেচিৎ।, ইদং 
প্রাণাদিপঞ্চকং আঁকাঁশাদিগ্গতরজোহং শেভ্যে। মিলি- 

তেভ্য উৎ্পছ্তে ॥ ৩৩ ॥ 

কপিলমতানুসারিণঃ ক্রিয়াভেদেনান্তেইপি পঞ্চবাঁয়বঃ সম্ভীতি 

বদতীত্যাহ, কেচিত্বিতি। তান্তেব নামানি নির্দিশতি, নাগ ইত্যাদি। 
তথ! চোক্তং--"উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কৃর্ম্তন্মীলনে স্মৃতঃ | 

ক্লকরস্ত ক্ষুতি জ্ঞেয় দেবদত্ো! বিজ্ম্তণে। ন জহাতি মৃঙঞ্চাপি 

সর্বব্যাপী ধনগ্য়” ইতি। বেদাস্তিনস্ত নাঁগাদীনাং প্রাণাদিঘস্ত-. 
াবং বদতীত্যাহ, এতেষামিতি। প্রাণাদিবাযুনামুৎপন্তো 
কারণাপেক্ষয়ামাহ, ইদমিতি। অপক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতেভ্যো রজঃ 
প্রধানেভাঃ প্রাণাদয়ো। জায়স্তে, ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ 

'ইদং প্রাণ।দিপঞ্চকং কর্েব্দিয়সহিতং সত, প্রাণ, 



বেদাস্ত সারঃ। ২৭ 
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ময়কোষেো ভবতি। অস্য ক্রিয়াত্মকত্বেন রজে'- 

ংশকাধ্ধযত্বং। এযু কোষেষু' মধ্যে বিজ্ঞানময়ে! 
ভ্তানশক্তিমান্ বর্তৃরূপঃ। মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ 

করণরূপঃ। প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কাধ্যরূপঃ। 

যোগ্যত্বাদেবমেতেষাং বিভাগ ইতি বণয়ন্তি। 

এতত কো্মত্রয়ং মিলিতং' সত, সুজ্সশরীরমিত্যু- 
চ্যতে ॥ ৩৪ । 

এতেষাং প্রাণাদীনাং প্রাণপ্রাচ্রধ্যাৎ প্রাণময়ত্বং আত্মাচ্ছাদ- 
কত্বাৎ কোধত্ব্ক ভবতীত্যাহ,*ইদ্মিতি। প্রাণাদীনাং রজঃ- 
প্রধানভূতকাধ্যত্বে নিমিত্বমাহ, অন্তেতি। প্রাণাদীনাং ক্রিয়াম্মক- 
বাৎ রজোিংশকা ত্যত্ব মিত্য্থ | এতেষু পঞ্চন্ু ক্রোষেষু মধ্যে 
বিজ্ঞনমপরমনোময়প্রাণময় ফোধাণাং ভ্রুমেণ,-জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তি- 
ভেদেন, কর্তৃকরণক্রিয়ারূপত্থং দর্শরতি। এঘিতি। তত্র হেতুমাহ, 

যোগ্যত্বাদিতি। ইদমেব কোধত্রয়ং হুক্শরীরমিতি ব্যবহিষ্বতে 

ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 

অব্রাপ্যখিলসূল্মশরীরং, একবুদ্ধিবিষয়তয়া বন- 

বজ্জুলাশয়বন্ধা সমগ্রিঃ, অনে কবুদ্ধিবিষয়তয়! বক্ষ বজ্জল- 
বদ্ধা ব্যগ্রিশ্চ ভবতি। এততুসমষ্টমপহিতং চৈতন্তং 
সূত্রার্থা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ ইতি চোচ্যতে, সর্ববানু স্যুত- 

ত্বাত, জ্্ঞানেচ্ছ।ক্রিয়াশক্তিমদপক্চী কৃতপঞ্চমহাভূতাভি- 
মানিত্বাচ্চ ॥ ৩৫ ॥ 

অন্ত সমস্িত্বে হেতুমাহ, অত্রাপীতি। একবুদ্ধীতি চরাচব- 
প্রাণিমাত্রস্ত যাঁবস্তযনন্তানি নুঙ্গশরীধাণি তেষাং সর্কেষাং 
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সস্শরীরাণাং, স্থত্রাত্মন! হিরণাগর্ডাখ্যেন স্বীয়ৈকবুদ্ধ্যা বিষয়ী 
কতত্বাৎ সমষ্টিরিত্যর্থঃ| অন্র দৃষ্টান্তমাহ, বনবদিত্যাদি। অশ্যৈব 
সুক্্শরীরন্ত ব্যষ্টত্বং দর্শবতি, অনেকেত্যাদি। অনেকেষাং 

জীবানাং গ্প্রত্যেকং স্বম্বলিঙ্গশরীরম্ত স্বন্ববুদ্ধিবিষম্নত্বেনানেক- 
বুদ্ধিবিষয়তয়! ব্যষ্টিত্বমিতার্থঃ। তত্র দৃষ্টাস্তমাহ, বৃক্ষবদিত্যাদি। 

উক্তসমষ্ট্যবচ্ছিন্নচৈতন্তত্ত হুত্রাত্মেত্যাদি সংজ্ঞা প্রদর্শয়তি, এত- 

দিত্যাদি। তত্র হেতুমাহ, সর্কেতি। সর্বপ্রাঁণিলিঙ্গশনীবেষু 

অন্ুস্যতত্বাদিগ্ভমানত্বাদিতার্থঃ। হেত্বস্তরমাহ, জ্ঞানেচ্ছেত্যাদি | 

জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমংকোধত্রয়োপাধ্যবচ্ছিনবতবাদিতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

অস্যৈষা সমষ্িঃ স্থুল প্রপঞ্চাপেক্ষয়া সৃক্ষাত্বা সৃক্ষা- 
শরীরং, বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং, জা গ্রদ্ধাসনাময়ত্বা” 

স্বঃ অতএব স্থুলপ্রপঞ্চলয়স্থানিমিতি চোচ্যতে। এত- 

দ্যষ্ট,াপহিতং চৈতস্তং তৈজনসো ভবতি, তেজময়াস্ত- 

করণোপহিতত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥ 

বিজ্ঞানময়াদিকোধত্রয়ন্ত হুক্মশরীরতাঁং দর্শরতি অস্তেত্যাদি। 

অস্ত সুত্রাত্মনে। হিরণাগর্ভাখ্যস্ত বিজ্ঞানময়াদিকোঘত্রয়ং সুক্মশরীরং 

অন্ত স্থুলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া সুস্মাত্সাদিত্যর্থঃ। অন্তৈৰ বিজ্ঞানময়াদি- 
কোঘত্রয়স্ত স্বপ্নত্ে যুক্তিমাহ, জাগ্রদিত্যাদি। বিরাড়ূপেণা- 

মুভৃত্স্থলপ্রপঞ্চবিষয়কবাসনাময়ত্বাৎ, স্বপ্রত্বমন্তেত্যর্থঃ।  ঘতঃ 
্প্নত্বং সুক্মত্্চ অতএব স্থৃলপ্রপঞ্চলয়স্থানযিত্যুচ্যত্তে ইত্যর্থঃ। 

বিজ্ঞানময়াদিসমঞ্ট,যপাধ্যবচ্ছিরচৈতত্যস্ত হিরপ্যগর্তত্বং প্রতিপাদ্য, 

ইদানীং তস্থাষ্ [পলক্ষিতটৈতগ্ত তৈজসন্বং মিরূপয্বতি, এতদি. 
ত্যাদি। তত্র হেতুমাহ €তজোময়েত্যাদি ॥ ৩৬ ॥ 
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অন্যাপীয়ং ব্য্টিঃস্থুলশরীরাপেক্ষয়া সুক্ষাত্বাৎ সৃক্ষম- 
শরীরং, বিজ্ঞানময়াদিকোত্রয়ং) জাগ্রদ্বাসনাময়ত্বাৎু 

স্বপ্ন) অতএব স্থুলশরীরলয়স্থানমিতি চোচ্যতে । এতো 
সৃবাত্বতৈজসৌঃ তদানীং সুক্মমাভিরনোবৃত্তিভিঃ সুক্ষ- 
বিষয়াননুভবতঃ। “প্রবিৰিক্তভূক্ তৈজস” ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ খাঁ ৩৭। 

তৈজসম্তাপি সুক্শরীরত্বমিতি, দর্শয়তি অন্তাঁপীতি। 

সক্মশবীরত্বে হেতুমাহ, স্থলেতি। অন্তাঃ স্বপ্নত্বে হেতুমাহ, জাগ্র- 

দিত্যাদি। বিশ্বচৈতন্বে নাহভৃতস্থলশরীরব্ষিয্কবাসনাময়ত্থাৎ, 
্প্ত্বমিত্যর্থঃ। , অট্তিব হুঙ্মশরীরন্ত, স্থুলশরীরলয়স্থানত্ে 
যুক্তিমাহ, অতএবেতি। যথ! পূর্ধং প্রাজেশ্বরাবজ্ঞানবৃত্তিভিঃ 

যপ্তযবস্থায়ামানন্দমন্থভবতঃ, তথ! হিরণাগর্ভতৈজসাবপি ্বপ্রা- 
বস্থাপ্নাং মনোবৃত্তিভিঃ বাসনাময়ান্ শবাদিবিষয়াননুভবতঃ ইতি 

দর্শয়তি, এতাবিত্যাদি। অন্মিন্নর্থে শ্রুতিমুদাহরতি প্রবিবিক্তে- 

ত্যাঁদি ॥ ৩৭ ॥ 

অত্রাপি সমগ্রিব্যফ্টযোস্তছুপহিতসূত্রাত্তৈজসয়োশ্চ 
বনবৃক্ষবত্তদ্ বচ্ছিন্নাকাশবচ্চ ৷ জলাশয়বৎ' তদ্গত্রতি- 

বিদ্বাকাশবচ্চাভেদঃ। এবং সুল্সমণরীরোৎপত্তিঃ ॥৩৮। 

ইহীপি বিজ্ঞানময়াদিকোৌষস্ত সমট্রিরূপন্ত তদবচ্ছিদ্ন- 

হুত্রাত্মনশ্চ ব্যষ্টিরপবিজ্ঞানময়ািকো যত্রয়ন্ত তদবচ্ছিন্নতৈজস- 

চৈতন্তস্ত চ, বনবুক্ষাদিতদবচ্ছিন্নাকা শাদিদৃষ্টাস্তমুখেনাভেদং দর্শ- 

যৃতি। অত্রাপীত্যাদদি। সমষ্টিব্যষ্যপাধের্ববনবৃক্ষবৎ, জলাশয়- 
জলবচ্চাভেদ:, উপাধিদবয়াবচ্ছিনচৈতন্তয়োঃ হুক্মাত্মতৈজসয্বোরপি 



৩০ বেদান্ত -ন।রঃ। 
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সি 

বনবৃক্ষা বচ্ছিন্নাকাশবৎষ অলাশয়জলগত প্রতিবিদ্বাকাশবচ্চাভেদঃ 

ইত্যর্থ£। ুক্মশরীরোৎপত্তি প্রকরখমুপসংহরতি, এবমিত্যাদি ॥৩৮। 

স্ুলভূতানি তু পঞ্ধীকৃতানি। পঞ্ধীকরণক আকা” 

শাদি-পঞ্চস্বেকেকং ছ্িধা সমং বিভজ্য, তেযু দশন্থ 
ভাগেবু মধ্যে প্রাথমিক।ন্ পঞ্চভাগান্ প্রত্ত্যেকং চতুদ্ধা 

সমং বিভঙ্জয,তেষাং চতুর্ণাং ভাগ।নাং স্বন্বদ্বিতীপ্নাদ্ধভাগং 

পরিত্যজ্য, ভাগান্তরেষু সংযোজনং। ততুক্তং “দিধা 

বিধায় চৈকৈকং চতুদ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বন্বেতর দ্বিতী- 
য়াংশৈর্ে(জনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে” ইতি ॥ ৩৯ ॥ 

অথেদানীং স্থুলশরীরোৎপত্তিং নিবপস্লিহুমুপক্রমতে স্থলে- 

ত্যাদি। তুশদদঃ পূর্ববন্মাট্ইৈষম্যং গ্যোতয়তি, পঞ্ষীকুতানীতি। 
অপঞ্ঝীকৃতহস্মভৃতাপেক্ষয়া, স্থলভূতানি পঞ্ীরুতানীত্যর্থঃ । 
পঞ্চীকরণমেব প্রতিপাঁদরিতুং প্রতিজানীতে পঞ্জীকরণস্তিতি । 

পঞ্ধীকরণপ্রকারমেবাহ, আকাশাদিপঞ্চন্বিত্যাদি। অয়মর্থঃ 

স্থপ্টিকালে সকলপ্রাণ্যদৃষ্টবশাদীশ্বরপ্রেরণয়া, আকাশবাধুতৈজো- 
বন্নান্তবিগ্তাসহাঁয়ভূতাৎ, পরমাত্মনঃ সৃকা শাদহুক্রমজাতানি , তান্ত 

পঞ্ধীক্তানি ুল্মানি ব্যবহারাসমর্থানীতি কৃত্বা, তনীয়স্থোল্যা 
পেক্ষয়(ং ব্যবহ্তৃপ্রাণিজাতধর্ম্মীধর্মীপেক্ষয়ৈব, তান্তেব , ভূতানি* 

পঞ্ধীক্কৃতানি ভবস্তি। তাঁনিচ প্রত্যেকং দৈবিধ্যমাপন্থাস্তে। 
তেঘাকাশাদিযু দশস্থ ভাগেষু প্রাথমিকান্ পঞ্চ প্রত্যেক 

চতুর্ঘা৷ সমং বিভজ্য; স্বার্ঘপরিভ্যাগেন চতুর্ণাং প্রত্যেকং ভাগাস্ত« 

রেষু. সন্নিবেশেন পঞ্ষীরুতানি স্থলানি ভবস্তীতি। অস্মিনর্থে 

বুদ্ধনম্মতিমাহ্ ভছ্ক্তযিত্যাদি ॥ ৩৯ ॥ 
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অন্যাপ্রামাণ্যং নাশক্কনীয়” ত্রিবৃৎক রণ শ্রুদতে 

পঞ্চীকরণস্য(পুযুপলক্ষণার্থত্বাৎ। পঞ্চানাং'পঞ্চাত্মকত্তে 
সমানোহপি তেষু চ বৈশিষ্টাত্ব, তদ্বাদস্তত্বাদ ইতি 
হ্যযয়েন, আকাশাদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি ॥ ৪০ ॥ 

তদানীমাকাশে শর্যোহভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্ব- 

স্পচণী? জগ্নে। শবম্পর্শরূপরসাঃ, পৃথিব্যাং শবস্পর্শ- 
রূপরসগন্ধাশ্চ ॥ ৪১ ॥ 

পঞ্চীকরণশ্ ত্রিবুৎকরণগ্রতিপাদকশ্রত্যন্তরবিরোধমাশঙ্ক্য 

পূরিহরতি, অস্তেত্যাদি। ভূতত্রয়ন্ষ্টিশ্রুতৌ, সষ্টিপরিপুত্ত্য৫থমত- 

তম , ভূতদয়মাশ্রিত্য ভূতপঞ্চকাভি প্রায়েণ. ভূতত্রয়স্থষ্টি প্রতি- 
পা্রনাদবিরোধ ইত্যর্থঃ । 'আকাশাদিপঞ্চভৃতেষু চতুর্দ৷ বিতক্ত।- 

নামন্তেষাং পঞ্চভৃতানাং প্রত্যেকানুপ্রবেশেন পঞ্চীকৃতানামা- 

(াশাদীনাং পঞ্চাত্বকত্বাবিশেষাদাকাশাদিব্যপদেশে ন স্তাদিত্া, 
শঙ্ক্য পরিচরতি , পঞ্চানামিত্যাদি। আকাশাদীনাং পঞ্চানাং 

পঞ্চাত্মকত্বে সমানেহপি, তেষু পঞ্চভৃতেষু তদ্বিশেষান্গপ্রবেশাৎ 

তত্তক্নামভির্ক্যবহারঃ সম্ভবতীত্যর্থ: ৷ যদা পঞ্ষীকতান্যাকাশাদীনি 

তদানীং স্থলত্বেন ্বস্বকার্যোৎপাদনসমর্থত্বাদাকাশেহব্যক্তরূপেণ 

"স্থিত; শব্দোহভিব্যজ্যতে, ব্যক্তে৷ ভবতীত্যর্থ; ॥ ৪০-_-৪১ ॥ 

এতেভ্যঃ পক্ষীকৃতেভ্যো ভূতেত্যঃ ভূড়ুবন্বর্মহর্জন+ : 
তপঃসত্যমিত্যেতন্নামকানামুপর্যপরি বিদ্যমানানাং 

অতল-বিতল-স্থুতল-রসাঁতল-তলাতল-মহাতল-পাভাল*' 

নামকানামধোইধে! বিদ্কমানানাং লোকানাং ব্রক্ষাগুস্ঠ 



তু বেদান্ত-সার£ 
স্পট 

তদন্তগগতচড়ু ব্িধস্থুলশরীরাণামন্নপানাদীনাঞ্চেশুপত্তি- 
ভবতি ॥ ৪২ ॥ 

উক্তেভ্যে। ভৃতেভ্যশ্চ চতুর্দশভূবনোৎপত্তিপ্রকারং দর্শয়তি 

এতেভ্য ইতি | এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুৎপন্নবরহ্ধাওস্থচতুর্রিধশরী- 
রাণাঞ্চ তদ্যোগ্যান্পপানাদীনাঞ্চোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ 

চতুর্বিধস্থলশরীরাণি জরায়ুজাগুজস্বেদজাভিজ্জা- 

খ্যানি। জরায়ুজ।নি, জরাঘুভ্যো জাতানি, মনুষ্যপশ্থা- 

লীনি। অগুন্গানি, অগুভ্যা জাতানি, পঙ্ষিপননগা- 

দ্ীনি। স্বেদজানি স্বেদেত্যো জাতানি যুকমশকাদীনি। 
উত্ভিজ্জানি, ভূমিমুদ্তিহ জাতানি, জতাধক্ষাদীনি । ৪৩1 , 

অত্রাপি চতূর্বিবধস্কুলশরীরং .একানেকবুদ্ধিব্ষয়তয়1 

বনবজ্জলাশয়বদ্ধা সমষ্রিঃ। বৃক্ষবজ্জলবদ্ধা ব্যগ্টিরপি 
ভবতি। এত সমক্টপহিতং চৈতন্যং বৈশ্বানরো 
বিরাড়িতি চোচ্যতে। সর্ববনরাভিমানিত্বাৎ বিবিধং 

রাজমানত্বচ্চ। অস্তৈষ! সমষ্টিঃ স্থলশরীরং অন্নবিকাঁর- 
স্বাদরময়রোধঃ। স্ুলভেগায়তনত্বা, জাগ্রদ্দিতি 
চোচ্যতে ॥ ৪৪ ॥ | 

_. চতুর্কিধশরীরাণ্দ্দিশতি, .চতুর্বিধেত্যাদি। তানি চ ঘথো” 
দ্বেশংবিবৃণোতি জরায়ুজানীত্যাদি। পুর্ব্ববদত্রাপি সমষ্টিব্যস্ি- 
ভেদং দর্শয়তি অত্রাপীত্যাদি। চতুর্বিধশরীরজাতমপি শরীর- 
মিত্যেক-বুদ্ধিবিষয়তয়া বনবৎ সমষ্টিত্বং, প্রতোকং তশরীরবিষয়- 

'টয়ানেকবুদ্ধিবিষ়ত্বাৎ তযষটিতবং লভতে ইত্যর্থঃ। অধুনা ভূরাদি- 
কভর্দিপ-ভবনান্তর্গত-চতুর্বিধ-স্থলশরীরসমঞ্ট,যপহিতটৈতন্তস্ত বৈশ্বা- 
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নবত্বপরপর্ধ্যায়বৈরাজত্বং, দর্শয়তি এতদিত্যাদি। তত্র 

যুক্তিমাহ সর্বেত্যাদি। সর্বপ্রাণিনিকায়েত্বহমিত্যভিমানত্বাৎ 

বৈশ্বানরত্বং বিবিধং নানাপ্রকারেণ প্রকাশষানত্বাচ্চ বৈরাঁজত্বং 

লভতে ইত্যর্থঃ। অন্ত বিরাট্চৈতন্তন্ত, এষ! পুর্বোক্তা ব্রন্মাপ্ডাস্ত- 
গতচতুর্বিধস্থলশরীরমিত্যর্থঃ। অন্নবিকারবাহুল্যাদন্নময়ত্বং অচ্ছা- 

দকত্বাৎ কোষধং, স্থুলশরীরাদিবিষয় প্রযুক্ত সুখছুঃখভোগায়তনত্বাচ্চ 

স্থলশরীরত্ব, ইন্ট্রিয়ৈরর্ঘোপলবেশ্চ জাগ্রদবস্থাত্বং ঘটতে 

ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩-_-৪৪ ॥ 

এতদ্যফ্টমপহিতং চৈতন্ং বিশ্ব-ইত্যুচ্যতে ৷ সৃক্ষম- 
শরীরাভিমানমপরিত্যজ্য। স্ুলশরীরাদি প্রবেষ্ট স্বাৎ। 

_ অস্তাপ্যেষা ব্যগ্টিঃ স্থলশরীরং অন্নবিকারত্বাৎ অন্গময়- 
কোধঃ স্থুলভোগায়তনত্বাৎ জাগ্রদ্িতি চোচ্যতে ॥৪৫ ॥ 

চতুর্বিধস্থলশরীরসম ই্যপহিতটৈতন্তং, সপ্রপঞ্চমভিধাক়্ ইদানীং 
তত্বযষ্যপহিতচৈতন্তমভিধত্তে, এতদিত্যাদি। চতুর্বিধশরীন্নাাং 
যা ব্য্টিস্তন্তচ্ছরীরব্যক্তিস্তুপহিতং চৈতন্তং বিশ্ব ইত্যুচ্যতে, 
হ্যতর্থং। তত্র হেতুমাহ হুক্ষ্েত্যাদি। নুক্মলিক্গশরীরাভিমানম- 
পরিত্যজ্য, স্থলশরীরেষু, গ্রবিষ্ত, তত্তৎস্ুলশরীরেষু, সর্কেষু প্রত্যেক- 
মহমিত্যভিমানবত্বী দ্িশ্বত্বমিত্যর্থঃ | অন্ত বিশ্বচৈতন্তন্তাপোষা! তত্ত- 
চ্্বীরব্যক্তিবিশেষলক্ষণ। ব্যষ্টিঃ, সৈব স্থুলশরীরমিত্যর্থঃ। অত্রাপ্যন্ন- 

বিক।রবাহুল্যাদন্নময়ত্ব;) চৈতন্তাচ্ছাদকত্বাঁৎ্, কোঁষত্বং ইন্ড্রিয়ৈ- 
রর্থোপলস্তাৎ জাগ্রত্বঞ্চ, ক্রমেণ দর্শর়তি অন্নেত্যাদি ॥ ৪৫ ॥ 

তদানীমেতৌ বিশ্ববৈশ্বানরৌ ।  দিথ্াতার্কপ্রচে- 

তোহশ্রিভিঃ ক্রমানিয়ন্ত্রিতিন শ্রাত্রাদীক্দিয়পঞ্কেন 



৩৪ বেদাস্ত-সারঃ। 

ক্রমাচ্ছব্বম্পর্ণরূপরসগন্ধান্,র অগ্নীন্দ্রোপেন্দ্রযম প্রঙ্ঞা- 

পতিভিঃ ক্রমানলিয়ন্ত্রিতেন, বাগাদীজ্িয়পঞ্চকেন ক্রমা- 

দ্চনাদানগমনবিসর্গানন্দান্। চন্দ্রচতুস্যুখশঙ্করাচ্যুতৈঃ 
ক্রগান্লিয়ন্্রিতেন, মনো বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যেনাস্তরিক্রিয়- 

চতুক্ষেণ, ক্রমাৎ সংশয়নিশ্চয়াহঙ্কার্যচ্যৈত্তাংশ্চ সর্ববা- 
নেতান্, স্ুলবিষয়ানমুভবতঃ জাগরিতস্থানে। ব্রহিঃপ্রজঃ 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অত্রাপ্যনয়েঃ স্ুলব্যগ্টিসমফ্ট্যোস্তভ্পহিতয়োর্বিবশ্ব- 
বৈশ্বানরয়োশ্চ, বনবৃক্ষবন্তদবচ্ছিন্না কাশবচ্চ, জলাশয়- 

জলবন্তব্গত প্রতিবিম্বাকাশবচ্চ বা, পূর্বববদভেদ্রঃ ৷ এবং : 
পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতেভ্যঃ স্কুলপ্রপঞ্চোৎপত্তিঃ ॥ ৪৭ ॥ 

এাং স্থুলসুক্ষম কারণ-শরীর প্রপর্চানাং সমগ্টিরেকো। 
মহান্ প্রপঞ্চে ভবতি। যথ1। অবাস্তরবনানীং সমষ্টি 
রেকং মহদ্বনং। যথা ব! অবান্তরজলাশয়ানাং সমফ্টি- 

রেকো। মহান্ জলাশয়ঃ। এতদ্ুপহিতবিশ্ববৈশ্বানরাঁদী- 
শ্বরপর্য্যন্তং চৈতন্যমপি, অবাস্তরবনাবচ্ছিন্নাকাশবদ বা- 
স্তরজলাশয়গত প্রতিবিম্বাকাঁশবচ্চ একমেৰ ॥ ৪৮ ॥ 

'অধুন! জা গ্রদবস্থায়াং বিশ্ববৈশ্বীনরয়োস্তত্দ্দেবতাধিষিতশ্রোত্রা- 
দিভিশ্চতুর্দশভিঃ করণৈঃ, শব্ধাদিবিষয়গ্রহণপ্রকারং দর্শয়তি, 
তদীনীমিত্যাদি। অন্মিনর্থে শ্রুতিং সম্বাদয়তি, জাগরিতেত্যাদি | 
অনয্বোর্বিশ্ববৈশ্বানরযোর্বনবৃক্ষাবচ্ছিরাকাশরৃষ্টাস্তেন, জলাশয়জল- 
গত প্রতিবিষ্বাকা শদৃষ্টান্তেনচ, পূর্বববদভেদং দাধস্তি, অত্রাপীত্যাদি। 
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পির 

স্থলপ্রপধেগৎপত্তিমুপসংহরতি, এবমিত্যাদি। স্থলসক্্রকারণ- 

প্রপঞ্চানাং ব্যষ্টিভৃতানাং প্রত্যেক বিবক্ষয়াইবাস্তরপ্রপঞ্চত্বমভি- 

ধারেদানীং তেধাং সমষ্টিরেব মহীপ্রপঞ্চতবং দর্শরতি, এষামিত্যাদি। 

তত্র দৃষ্টাস্তমাহ যথেত্যার্দি। যথা ধবখদিরপলাশাগ্ভবাস্তরবনানাং 

সমষ্টি; সমুদায়বিবক্ষয়া একং মহঙ্ছনং ভবতি, যথ বাগীকৃপতড়া- 

গাগ্যবাস্তরজলাশক়্ানাং সমুদাক্সবিবক্ষয়। মহান্ জলাশয়ো ভবতি, 

তথ! স্থুলস্ক্মকারপাবাস্তরপ্রপঞ্চানাং সমুদায়ঃ একো মহান্ 

প্রপঞ্চে ভবতীত্যর্থ। এতদবাস্তরমহীপ্রপঞ্চোপহিতানাং বিশ্ব- 

তৈজনপ্রাজ্ঞানাং বৈশ্বানরহিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতানাঞ্চাবাস্তরবনা- 

বচ্ছিন্নাকাশব অবান্তরজলাশয়জলগতপ্রতিবিস্বাকাশবচ্চাভেদ- 

ইত্যাহ, এতছৃপহিতমিত্যাঁদি ॥ ৪৬_-৪৮ ॥ 

আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতভৃপহিক্ঞচৈতন্তাভ্যাং তপ্তায়- 
পিগুবদবিবিস্তং স€, অনুপহিতং চৈতন্যং সর্ববং খল্বিদং 

ব্রন্মেবেতি মহাবাক্যস্থ বাচ্যং ভবতি, বিবিক্তং সঙ্পক্ষ্য- 

মপি ভবত ॥ ৪৯ ॥ 

চৈতন্প্রপঞ্চয়োর্ভেদে সর্বং “থন্িদং ব্রন্গেতি” শ্রুত্য। বিরোধ- 

মাশঙ্ক্য, পরিহরতি আভ্যামিত্যাদি। উক্ত-মহৎপ্রপঞ্চ-তদবচ্ছিন্ন- 
চৈতন্তাভ্যাংং ততপ্তায়ঃপিগবদন্টোন্ততাদাত্মাধ্যাসাপন্নং যদ্বস্ত 

শ্রুতং, তদদবচ্ছিন্নং চৈতন্তং সর্বং খঘিদং ব্রহ্মেতি মহাঁবাক্যন্ত, 

বাচ্যং ভবতি, অন্ঠোন্ততাদাত্ম্যাধ্যাসানাপন্নঞ্চ সৎ লক্ষ্যং ভবতী- 

, ত্যর্থঃ। এবং বস্তন্বস্তত্বারোপোহধ্যারোপঃ সামান্যেনু 

প্রদশিতঃ। ইদানীং প্রতগাত্মনি ইদমিদময়ময়মারো- 
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নিলেই, 

পয়ভীতি, বিশেষ উচ্যতে। তথাচ অতিপ্রাকৃতস্ত্ 

“আত্ম। বৈ জায়তে পুক্র” ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্বশ্যিক্সিব 
স্বপুজ্রেপি প্রেমদর্শনা, পুজ্রে পুষে নফ্েহহমেব 
পুষ্টে। নষ্টশ্চেত্যাছ্যনুভবাচ্চ, পুক্স আত্মেতি বদতি। 
চার্বব।কন্তর “নস বা এষ পুরুষোহন্নরসময়* ইত্যাদি শ্রসতেঃ 

প্রদীপ্তগৃহাু ন্বপুক্রং পরিত্যজ্া।পি স্বস্য নির্গমদর্শনাত, 
স্থুলোহহং কৃশোহহং, ইত্যান্ভনুভবাচ্চ স্থুলশরী রমা- 
ত্েতি বদতি। অপরশ্চার্বব।কঃ “তেহ প্র।ণাঃ প্রজাপতিং 

সমেত্য ভ্রয়ুরিত্যাদি” আতেঃ ইন্ড্রিয়াণ।মভাবে শরীর 

চলনাভ্।বাৎ, কাণোহহং, বধিরোহহং, ইত্যা ছ্ানুভবচ্চ 
ইন্দ্রিয়ণ্য[ত্মেতি বদতি ॥ ৫০ ॥ দু 

অধ্যারোপপ্রকরণমুপপংহরতি এবমিত্যাদি। ঈশ্বরচৈতন্তে, 
সামান্তো! মহাপ্রপঞ্চাধ্যারোপপ্রকারং সপ্রপঞ্চমভি ধায়েদানীং 

প্রত্যগাত্মনি বিশেবাধ্যারে(পপ্রকারং দর্শয়িতুমুপক্রমতে, ইদানী- 

মিত্যাদ্িনা। অধ্যারোপমেবাহ ইদমিতি ।' প্রত্যক্ষাদিসন্নিহিত- 
ক্যাগত্যাদিধন্দিণঃ ইদমনির্দেশঃ ফ্রিয়তে | ইদমিদমিত্যাদেরেব 

বীগ্প।। তথা চ অতি্লবুদ্ধিত্ত ইদমপত্যাদিকমেবাহং অং পুত্র- 

এবাহ-মিত্যস্তং বাহধন্মান্ বিশেষেণা ত্বস্থধ্যারোপরতীত যর্থঃ। 

অত্র&ত্রতিমাহ আত্মেত্যাদি। তত্র যুক্তিমাহ স্বন্মিন্িবেত্যাদি ।' 

,বথা স্বশরীরে প্রেমদর্শনাদাত্ম তত্রমঃ এবং পুত্রাদীনাং শরীরেহপি 

প্রেমদর্শনীৎ' আত্মত্বভ্রম ইত্যর্থ:। অত্রাগ্ছবপমন্থভবমাচষ্টে পুত্র 

ইতি। এতদপেক্ষয়। বিশিষ্টবুদ্ধিঃ অন্যঃ কশ্চিদধিকারী স্বদেহ" 

মেবাত্মানং মন্তভে ইত্যাহ চার্ধাকস্থিতি।. অত্রাপি শ্রুতিমাহ 
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ধিকারিশঃ সকাঁশাৎ স্বন্ত বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি প্রদীপ্তেত্যাদি। 
দেহস্তাত্মত্বে অনুভবঞ্চ দর্শর়তি স্থলোহ্হৃমিত্যাদি । ততোহপুযৎকষ্টঃ 

কোহপ্যধিকারী শ্রুতিযুক্ত্যন্থুভবেভ্যঃ ইন্দরিয্াণ্যাত্মেতি বদতী- 

ত্যাহ অপরশ্চেত্যাদদি ॥ ৫০ ॥ 

অন্যন্ত চার্ববাক £ অন্যোহস্তর আত্মা প্রাণময় 

ইত্যাদি জ্রুতেঃ প্রাণথাভাবে ইন্দ্রিয়চলনাযোগাঁৎ 

অহমশনায়নবানহং পিপাসাবান্ ইত্যা্যনুভবাচ্চ প্রাণ 
আত্তি বদতি। ইতরস্ত চার্বাকঃ অন্যোহস্তর 

আত্মা মুনাময় ইত্যাদি শ্ীঁতেঃ মনসি ন্প্ডে 
প্রাণাদেরভাবাৎ অহং সক্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্য।- 
শ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি ॥ ৫১ ॥ 

টি ্ 

.বৌদ্ধন্ত্ব অন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময় ইত্যাদি 

আনতেঃ কর্তবভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ অহং করত! 

অহং ভোক্তা ইত্যাগ্যনুভবাচ্চ বুদ্ধিরাত্মেতি বদতি ॥৫২॥ 

প্রাভাকরতাঞ্কিকৌ তু অন্তোহস্তর আত্ম! আনন্দ- 
ময় ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্থযুণ্ডো। বুস্ধ্যাদীন।মজ্ঞানে 'লয়- 
দর্শনা অহমজ্্ব ইত্যাগ্যনুভবাচ্চ অজ্ঞানমাত্মেতি 
স্বদত2 ৮৫৩ ॥ 

ভট্টস্ত প্রজ্ঞানঘন এবানন্দমময় আত্মেত্যাদি শ্রুতেঃ 
নৃঘু্ডো প্রকাশাপ্রকাশসস্তাবাৎ মামহং ন জানামীত্যা- 
স্তনুভবচ্চ অজ্ঞানোপহিতং চেতম্মাত্সেতি বদতি ॥৫৪॥ 

[ ৪ ] 
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অপরো! বৌদ্ধ: অসদেবেদমগ্র আদীদিত্যাদি 

শ্রতেঃ স্থৃধুণ্তো সর্ববাভাবাদহং স্প্তঃ সুযুপ্তো নাস- 
মিত্যুখিতন্ স্বাভাবপরামর্শবিষয়ানুভবাচ্চ শৃশ্যমাত্ত্েতি 

বদতি ॥ ৫৫) 

অতোহপুণত্তমোহধিকারী কমশ্চিৎ শ্রুতিপ্রমাণান্ছভববলাৎ 

প্রাণ-এবাত্মেত্যাহ, অন্স্বিতি। ততো বিশিষ্টাধিকারী কম্চিং 

স্বমতানুকূলশ্রত্যাদিবলাঁৎ মনএবাস্মেত্যাহ, ইতরত্থিতি। উক্তেভ্যঃ 

পঞ্চভ্যো বিলক্ষণঃ কশ্চিতবিজ্ঞানবার্দী ইত্যার্দিভির্কিজ্ঞানমাত্মেত্যাহ, 

বৌদ্ধত্ত্িতি। উক্তেভ্যোহতিরিক্কৌ প্রাভাকরতাক্িকৌ ম্বমতোপ- 

যোগিশ্রত্যাদিবলাৎ অজ্ঞানমাত্মেতি বদত-ইত্যাহ, প্রাভাকরে- 

ত্যাদি। অজ্ঞানাবচ্ছিপ্নং ইচতন্তমাত্তেত্যাহ, প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি । 

বৌদ্ধেকদেশী কশ্চিৎ শ্রত্যাদদিভিঃ শুন্যমাত্মেতি বদতীত্যাহ, 
অপর ইতি ॥ ৫১--৫৫ ॥ 

এতেষাং পুজ্রাদীনাং শুন্তপর্য্যস্তানামনাত্মত্বমুচ্যতে । 
এতৈরতিপ্রাকৃতাদিবাদিতিরুস্তেষু শ্রুতিযুক্ত্যনুভবা- 
ভাসেষু পূ্বব-পুর্ব্বক্তশ্রুতিযুক্ত্নুভবাভাসানামুস্তরো- 
ত্তর-শ্রুতি-যুক্ত্যমুভবাভাসৈরাত্ম-বাধ-দর্শনাৎ পুষ্্রা" 
দীনামনাত্ত্ব স্পষমেবেতি ॥ ৫৬ ॥ 

৪ 

কিঞ্চ' প্রত্যগস্থলে। অচক্ষুরপ্রাণো অমনা অবর্তী 

চৈতন্যং চিম্মাত্রং সদিত্যাদিপ্রবলশ্র্গতবিরোধাত অস্ত 
পুজানিশুন্থাপর্য্যস্তম্ত . জড়ন্ত চৈতন্ততাস্যত্বেন ঘটাদিবদ 
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নিত্যত্বাৎ অহং ব্রন্ষেতি বিদ্বদনুভবপ্রাবল্যাচ্চ তত্তৎ- 

শতিযুক্তযনুভবাভাসানাং বাধিতত্বাদপি : পুজাদিশৃশ্ 
পর্য্স্তমখিলমনাত্বৈব ॥ ৫৭ ॥ 

অতস্তত্তন্তাসকং নিত্যশুদ্ববুনধমুক্তসত্যন্থভাবং প্রত্যক্ 
চৈতম্যম্বোত্মতত্বমিতি বেদাস্তবিদনুভবঃ এবমধ্যা- 
রোপঃ ॥১৫৮ ॥ 

অধুন! পুত্রাদিশৃন্পর্যযস্তানামাত্বত্বপ্রতিপাদকশ্রত্যাদেরাভাস- 
মাত্ত্বাৎ পুর্বপূর্বমতন্তোত্তরোত্তরমতবাধ্যত্বাচ্চ দৃশ্তত্বজড়ত্বাদি- 
হেতুকদম্বটকম্চ অনাত্মত্বং * প্রসিদ্ধমেবেতি প্রতিপাদয়িতুং 
প্রতিজানীতে এত্বধামিত্যাদি। পুক্রাস্থাত্বত্ববাদিনামতিমন্দাধি- 
কারিত্বা ততপ্রতিপাদিতক্রত্যাদেরপি পুর্ববপূর্বস্তোভ্তরোত্তর- 

বাধ্যত্বাৎ পুত্রাদিশৃন্তাস্তানামনাত্মত্বং প্রসিদ্ধমেবেতি* প্রতিজ্ঞাতমে 
বার্থং প্রকটয়তি এতৈরিত্যার্দি। নন পুজ্রাদিশূন্যপধ্যস্তানাম- 

নাত্মত্বে সিদ্ধে কন্তহ্হ্যহং প্রত্যয়বিষয়-আত্মেত্যাশঙ্ক্যাস্থলাদিনিষেধ- 
বাক্যজাতবোধিতং সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্ষেত্যাদ্দিবিধিবাক্যকোটি- 

বোধিতং যৎ সত্যং জ্ঞানমনস্তানন্দাধরং ব্রহ্ম তদেবাহমালম্বনামিতি 

প্রবন্নশ্রতিযুক্যন্থ্টবঃ প্রতিপাদগ়িতূমাহ কিঞ্ণেত্যাদি। অস্থুলাদি 

প্রবলশ্রতিবাক্যৈঃ পুভ্রাদিশৃন্তাস্তাস্বাতিরিক্তাত্মস্বরূপ প্রতিপাদ- 
নাঁৎ *পুজ্রাদীনাং জড়ত্বাদিহেতুভিরনাত্মত্বমিত্যর্থঃ। অশ্সিন্নর্থে 

প্রবলবিদ্বদন্থতবং প্রমাণর়তি অহমিত্যাদি। পুক্রাদিশ্রুত্যাদীনাং, 

দৌর্বল্যং দর্শয়তি তত্রদিত্যাদি। যতঃ পুত্রাদীনাং' জড়ত্বাদি- 
হেতুভিরনাত্মত্বং অতঃ পুত্রাদিভাসকং নিত্যপুদ্বত্বাদিম্বরূপ- 

মেবাত্মবস্ত ইত্যর্থঃ। নম্থিদং বিরুদ্ধং যৎ পুত্রার্দীনামাত্বত্বপ্রতি 
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পাদকশ্রভীনামপ্রাম[ণ্যং অস্থুলাদিশ্রুতীনাং প্রামাণ্যমিতি ন হি 
বেদাস্তবাক্যেদু, ক্ষেঞ্চিদপ্রামাণ্যং কেবাঞ্চিৎ প্রামাণ্যং ইতি 
শক্যং প্রতিপাদগ়িতুং এবঞ্চে পুভ্রাদিক্রতীনাং প্রামাণ্যং 

অস্থলাদিক্রুতীনামপ্রামাণ্যমিতি বৈপরীত্যং কিং ন স্তাৎ বেদ- 

বাক্যত্ববিশেষাৎ কিং কেধাঞ্চিদ্বেদাস্তবাক্যানামপ্রামাণ্যং কেঘা" 

ঞিৎ প্রামাণ্যমিতি প্রতিপাদনার্থামিদং প্রকরণমারন্ধঃং অতঃ কথং 

নির্ণয় ইতি চেৎ উচ্যতে পুক্রাদিশ্রুতীনাং সর্ধটথব প্রামাণ্যং 
নান্তীতি ন নিষিধ্যতে কিন্ত অস্থুলাদিগ্রবলশ্রতিস্থৃতিন্তায়বিরোধ- 

ধাৎ স্বার্থে তাৎপর্যাভাবাৎ তেবাং স্থুলাক্ুন্ধতীতিন্তায়েন পূর্বব- 
ূর্বনিরাকরণন্থারা সুঙসনক্মবন্তুপদেশে তাৎপর্মিত্যেতাবদেব 
প্রতিপাগ্ভতে তথা হি ফ্রবমক্ুত্ধতীঞ্চ দর্শয়তীতি বিধিবলাং 
বরবধ্বোররুত্ধতীদর্শনে প্রাপ্ডে পরমহক্মরূপাঁয়! অরুত্ধত্যাঃ প্রথ- 
মকক্ষায়ামেব প্রতিপত্ত,মতস্ব্যত্বাৎ প্রথমং চ্রজ্যোতীরুপারত্বতী- 
ত্যুচ্যুতে ততশন্ত্রতি্ তারকারম্বতীত্যুচ্যতে ততশ্চেতরতারকা” 
ভিন্না সপ্ততারকাত্তিকারুত্বতীত্যুচ্চতে তদনস্তরমিতরতারকা- 

চতুষটসনভিন্না তারকাত্রিতয়াত্মিকেতুচ্যতে 'ততস্তন্ধ্যতারকেত্যু 
চ্যতে ততস্তৎ্সমীপবর্তিনী পরমহ্ল্মীরুন্ধতীত্যুচ্যতে। ন 
চৈতাবতা এতেষাং পঞ্ণানাং বাক্যানাং পরুষ্পরবিরুদ্ধা্থপ্রতি- 

পাঁনকত্বেন অপ্রামাণ্যং শক্যং প্রতিপাদকিতুং কিন্তু প্রাতিপতৃ- 
ৃদধান্থসারেণ দোপানক্রমবৎ পূর্বপূর্বনিরাকরণদ্বারা হুম্মাকুন্কতী-- 

প্রতিপাদনে তাতৎপধ্যং। তদ্দত্রাপি অন্নময়ঃ প্রাণময়ঃ মনো” 

ময়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ আনন্দময়ঃ আত্মা ব্রহ্ম পুজ্ছং প্রতিষ্ঠেতি 
চ্ছব্রক্ষপর্যযবসিতানাং পঞ্চকোবব্যক্যানামপি পরম্পরবিরুদ্ধার্থ-, 
প্রতিপাদকত্বেখপি প্রতিপত্ৃবৃদ্ধন্থপারেণ সোপানক্রমবৎ পূর্ববপূর্ব" 
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নিরাকরণদারাী পরমসুক্মপুজ্ছব্রন্ধপ্রতিপাদনে তাতপধ্যং। 

তশ্মাৎ সর্বেষাং বেদবাক্যানাং সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা! অদ্বিতীয়- 

বন্তপ্রতিপাদনে তাৎপধ্যাৎথ প্রীমাণ্যাবিরোধ ইতি সংক্ষেপঃ। 
বিশেষাধ্যারোপপ্রকরণমুপসংহরতি এবমিত্যাি ॥ ৫৬--৫৮ ॥ 

অপবাদে! নাম রজ্জুবিবর্তস্য সপ্সশ্য রজ্ভুমাত্রবৎ 

বস্তবি বর্তম্যাবস্তুনো হজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্ষস্য বস্তমাত্রত্বং | 

তহুজ্তং__গ্দতবতোহন্যথা প্রথা বিকার-ইত্যুদীরিতঃ | 

অতন্বতোহহ্থা প্রথ। বিবর্ত ইত্যুদাহৃত” ইতি ॥ ৫৯ ॥ 

আত্মবস্তনি' মিথ্যা প্রপঞ্চম্ত সুমান্ততো। বিশেষতশ্চাধ্রোপ- 

প্রকরণং সপ্রপঞ্চমভিধায়েদানীং তদপবাদপ্রকারং বক্তুমারভত্তে 

অপবাদে নামেতি।' অসক্ষোদাসীনে পরমাত্মবর্তীনি তদ্ধিবন্ত 

ভূতাজা নাঁদিমিথ্যাপ্রপঞড চিদ্স্তমাত্রাধ্শেষতয়াবস্থানমেবাঁপবাদঃ 
ইতি বজ্ঞ,ং প্রথমং লৌকিকং দৃষটাস্তমাহ রজ্জ,বিবর্তন্তেতি | 
রঙ্জ সবরূপাপরিত্যাগেন সর্পাকারেণ ভাসমানন্ত রজ্জ 'বিবর্তপ্ত।- 

_পবাদোনাশে। নানাধিষ্ঠানরজ্জ,মাত্রতয়। অবস্থানবৎ চিদ্বিবর্তস্তা- 

* জ্ঞানাদিপ্রপঞ্চন্ত নাশ! নাম্ চিন্সাত্রত্বেনাবস্থানমিত্যর্থ,। অত্র 
তথাস্বরূপেণাবস্থিতন্ত বস্তনোই্গ্ঠথাভাবো দ্বিধা ভবতি। পরিণাম- 

ভাবে” বিবর্তভাবশ্চেতি। তত্র পরিণামভাবে! নাম বস্তনে। 
অথারতিঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপাস্তরাপত্তিঃ যথ৷ হ্বপ্ধমেৰ 

স্বন্বরূপং পরিত্যজ্য দধ্যাকারেণ পরিণমতে বিবর্তভাবস্ত বস্তনঃ | 

স্বস্বরূপপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ যিথ্যাপ্রতীতিঃ তথা রজ্জ,- 

স্বরূপপরিত্যাগেন সর্পাকারেণ মিথ্যা প্রতীয়তে। অত্র বেদাস্তে 
্রহ্মণি প্রপঞ্চভানন্ত পরিণাঁমভাঁবে! নাঙ্ীক্রিয়তে ছুগ্ধাদিবদ্ঞ্দণো- 
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ইপিবিকা রিত্বপ্রসঙ্গাদনিত্যত্বাদোষাপত্তেঃ বিবর্তভাবাঙ্গীকারে তু 
নায়ং দোষঃ ত্রহ্মণি প্রপঞ্চভানন্ত মিথ্যাত্বেন বিকারিত্বাভাবাৎ। 

তহুক্তং অধিষ্ঠীনাবশৈষে হি নাঁশঃ কল্পিতবস্তন ইতি । তশ্মাচ্চি- 
ঘিবর্তন্ত প্রপঞ্চন্ত চিন্সাত্রাবস্থানমেবাপবাদঃ ইতি ভাবঃ। তন্মিন্ 
গ্রন্থান্তরসন্বাদং দর্শয়তি তদৃক্তমিত্যাদি ॥ ৫৯ ॥ 

তথাহি খলুচ্যতো যথা এতভ্োগায়তনং চতুর্বিবধ- 

স্ুলশরীরজাতং' এতন্তোগ্যরূপান্নপানাদিক* এতদা- 
শ্রয়ভূতভূরাদিচতুর্দশভুবনানি এতদাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ষাণড- 
ধেতঙ, সর্ববং এতেষাং কারণরূপপঞ্ধীকৃতভূতমাত্রং 
ভবতি। এতানি শব্ীদিবিষয়সহিতানি পঞ্চী- 
কৃতভূতঙ্জাতানি সৃক্মশরীরজাতকৈতৎ সর্ববমেতেষাং 

কাবণরূপমপধ্ধীকৃতভূতমাত্রং ভবতি । এতানি লর্বাদি- 
গুণসহিতানি অপক্চীকৃতপঞ্চভূতান্যুত্পতিব্যুৎক্রমেপৈ- 
ততকারণ-ভূতাজ্কানোপহিতচৈতন্তামাত্রং ভবতি। 
এতদর্ভঞানং অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং চেশ্বরাদিকং 
এতদাধারভূতান্ুপহিতচৈতন্যরূপং  তুরীয়ব্রক্ষমত্ং 
ভবতি। আভ্যামধ্য/রোপাপবাদাভ্যাং তত্বম্পদার্থ- 

শোধনমপি' সিদ্ধং ভনতি। তখণীহ-_“অজ্ঞানাদিসমণ্তি 
এতইপহিতং সর্ববজ্ঞহাদিবশিষ্টং চৈতন্যং এঅদমুপ- 

হিতং ঠ্চতন্যঞ্চৈতক্রয়ং তণ্তায়ঃপিগুবদেকত্বেনাভাস- 
মানং ততপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতছৃপাধ্যুপহিতাধার- 
ভূতমনুপহিতং স্তৈম্ং তৎপদলক্ষ্যার্থে। ভবতি ॥ ৬০ ॥ 
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সামান্যাতো৷ দশিতাঁমপবাদক্রিয়াং বিস্তরেণ প্রতিপাদস্বিতুং 
প্রতিজানীতে তথাহীতি। স্থুলস্থক্কারণপ্রপঞশনামুৎপত্তি- 
বৈপরীত্যেন তত্তৎকারণরূপেণাবস্থানমেবাপবাদ ইত্যাহ এতদি- 
ত্যার্দি। এতৎ স্কুলশরীরং শ্লাশয়ত্রক্মাওসহিতং স্বকারণভূতেষু 

প্কীকৃতেষু পঞ্চমহাতৃতেযু লীনং সহ তন্মাব্রয়াবতিষ্ঠতে তানি 
চ পঞ্ধীকুতানি ভূতানি শব্দাদিসহিতাঁনি সপ্তদশাবয্নবাত্মকলিঙ্গ- 
শবীরাঁণি স্বকারণেঘপক্ীকৃতভূতেষু লীনানি ভবস্তি তান্যপঞ্ষী- 

কতানি £সবাদিগুণসহিতানি স্বকারণাজ্ঞানোপহিতচৈতন্ডে 
লীনানি ভবস্তি তচ্চাজ্ঞানং তছুপহিতং চৈতন্তং- সর্ধজ্ঞত্বাদি- 

বিশিষ্টধ স্বাধারভূতীনুপহিতচৈতন্যে লীনং ভবতি .চৈতন্মেবা- 
বশিষ্যতে ইত্যর্থঃ। ফলিতমাহ* আভ্যামিত্যাদি | তত্বম্পদার্থ- 

“শোধনপ্রকারঃ প্রতিজানীতে তথাহীত্যাদি। অজ্ঞানং তদ- 
বচ্ছিন্নেশ্বরটৈতন্তং তহ্পহিতচৈতন্তধচ এতজ্য়ং ততণ্তীয়ঃপিও- 

বদন্তোস্যতাঁদাত্মাধ্যানেন এককেন প্রতীয়মানং সৎ, তৎপদ- 
বাচ্যার্থো ভবতীত্যর্থঃ। তৎপ্দলক্ষ্যার্থমাহ, এতিত,ঁদি | অন্তা- 

নাবচ্ছিনেশ্বর চৈতন্যন্তাধার্ভূতং যদন্থপহিতটৈতন্তং তৎ তাভ্যাং 

বিবিক্তং সৎ, ভেদবিবক্ষয়। তৎপূদলক্ষ্যার্থো ভবতীত খঁঃ॥ ৬০ ॥ 

অক্ঞানাদি-ব্যন্টিঃ এতছুপহিতাল্পভ্ত্বদিবিশিষ্ট চৈতন্যং 
একদনুপহিতং চৈতন্যঞ্চেতক্রয়ং তণপ্তায়ঃপিগুবদে- 
কত্বেন(বভাসমানং ত্বংপদবৰাচ্যার্থোে ভবতি। এত- 

দৃপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দঃ তরীয়ং 
চৈতংন্য ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ॥ ৬১ ॥ 

ত্বষ্পদবাচ্যার্থমাহ অজ্ঞানাদীত্যাদি | ঝ্ষ্্রীভূতমজ্ঞানং যাদত্ত:- 

করণং তদবচ্ছিন্নৎ জীবচৈতন্তং তদচগুপহিতচৈতন্তথ্চ এতজরযং 



৪88 বেদাস্ত-সারঃ। 
০০০ 

তণ্তায়ঃপিগুব পরম্পরতাদাস্ম্যাধ্যাসেনাভেদবিবন্ষয়া ত্বম্পদ- 

বাচ্যার্থো ভব্তীত্যর্থঃ। ত্বংপদলক্ষ্যার্থমাহ এতদিত্য।(দি। অস্তঃ- 

করণোপহিতচৈতন্তস্তাধারভূতং যদমুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং 
চৈতন্তং তত ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতীত্যর্থ% ॥ ৩১ ॥ 

অথ মহাবাক্যার্থে। বর্থযতে । ইদং তত্বমপসিবাক্যিং 

সম্বন্ধাত্রয়েণ অখণ্ডার্থববোধকং ভবতি। সন্বস্াত্রয়ং নাম 

পদয়ে'ঃ সমানাধিকরণ্যং পদার্থয়োরিবশেষণ্ুবিশেষা- 

ভাবঃপ্রত্যগাত্াপদার্থয়োর্লক্্যলক্ষণভাবশ্চেতি। যছুক্তং 
“সমান্যাধিকরণ্যঞ্চ বিশে্ধণবিশেষ্ঠতা লক্ষ্যলক্ষণ- 

সম্বহ্ধঃ ৮ পদদার্থপ্রত্যগাত্বনামিতি ॥ ৬২ ॥ 

পদার্থমভিধাঁয় বাক্যার্থং বক্ত,মুপক্রমতে 'অথেত্যাদি। নম 

জীবেশ্বরয়োঃ কিঞ্িিজক্ঞত্বগর্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টয়োরত্যন্তরিলক্ষণয়োঃ 

তব্মন্তাদিমহাঁবাক্যানি পরম্পরবিরুন্ধার্থশ্রুতিপাদকানি। কথং 

অথট্ওকরপং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়স্তীত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাদক প্রতিপাঁদ- 

কত্বাভাবেহপি লক্ষণয়! সম্বন্ধত্রয়েণাখট্কার্থং'প্রতিপাদয়স্তীত্যাহ, 

ইদমিত্যাদি। সম্বন্ধত্রয়স্বরূপমাহ, সম্বন্ধত্রয়মিত্যাদি ৷ পদার্থপ্রত্য- 
গাত্মনাং সন্বন্ধত্রয়সত্তাবে বুদ্ধসম্মতিমাহ, তদুক্তমিত্যাদি ॥ ৬২ ॥ 

সামানাধিকরণ্যসন্বন্ধত্তাবশ যথা সোহহং দেবদত্ত 

ইতি' বাক্যে তত্কালবিশিষ্টদেবদত্তবাচকসশব্স্থঠ 

এততকার্জীবিশিষউদেবদত্তবাচকায়ং শব্দস্য চ একস্মিন্ 

দেবদত্তপিণ্ডে তাৎপর্য্যসন্বন্ধঃ। তথ। তত্বমপনিবাক্যেৎপি 

পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতম্তবাচকতৎপদস্তা পরো ক্ষত্বা- 
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দিবিশিউ-চৈতন্য বাচকত্বং প্নন্ত চৈকশ্মিন্ চৈতাম্থে 

তাৎপধ্যসন্বন্ধঃ | ৬৩ ॥ 

পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং উদাহরণনিষ্ঠং কৃত্বা দর্শয়তি, সামা- 
নাধীত্যাদি। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিভ্তয়োঃ শঙয়োঃ একন্সিমর্থে বৃত্তিঃ 

সামামাধিকরণ্যং তক্চ সোহয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যে স ইতি সৎ- 
পদস্ত তংকালতদ্দেশটিশিষ্টং প্রবৃত্তিনিমিত্তং এততৎকালৈতদেশ- 
বৈশিষ্ট্যং অক্পং শব প্রবৃত্িনিমিত্বং তথা চ ভিন্নশ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ 
সোহয়ং শবয়োঃ একশ্মিন্*দেবদত্বপিত্ডে তাৎপর্ধ্যসন্বন্ধঃ সাঁমানাধি- 
করণ্যমিত্যর্থঃ। উক্তমর্থ? দাষ্টস্তিকে যৌজয়তি তথেত্যাদি। তথা 
তত্বমসীতি বাঁক্েপি পরোক্ষত্বসর্নতত্বা দিবৈশিষ্ট্যং তৎপদপ্রবৃত্তি- 
এনিমিতং অপরোক্ষত্বকিঞ্চিজ জ্ঞত্বাদিবৈশিষ্ট্যং ত্বংপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং 
তথ। চ ভিননপ্রবৃতিনিমিতয়োস্তবম্পদগ্োরেকন্মিন্ চৈতন্যে তাঁৎ- 

পর্ধাসন্বন্ধঃ সামানাধিকরণামিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥ 

বিশেষণবিশেষ্য ভাবসন্বন্বস্ত যথা তত্রৈব বাক্যে 
সশব্দার্থতত্কালবিশিষ্টদেবদত্তন্তায়ং শব্দার্থৈতৎকাল- 
বিশিষউদেবদত্তস্য চান্যোন্যভেদব্যাবর্তকতা বিশেষণ- 
বিশেষ্যভাবঃ। তথাত্রাপি বাক্যে তগুপদার্থ-পরোক্ষ- 
ত্বাদি-বিশিষ-চৈতন্যস্থ ত্বংপদ্দার্থাপরোক্ষত্বাদিবিশিট 

* চৈত্তস্য চাম্যোন্যভেদব্যাবর্তকতয়া রিশেষণবিশেষ্য- 
ভাবঃ ৫॥৬৪॥ 

বিশেষণবিশেষ্যভাবসন্বন্ধত্বরূপমাহ, বিশেষণেত্যাদি। ব্যাব- 
্কং বিশেষণং ব্যাবর্তং বিশেষ্যং। তথা চ যথ। সোহয়ং দেবদত্ত 
ইতি বাকো এব অক্বংশব্ববাচ্যো যোহস্টে এতৎকা লৈতাদ্দেশসম্ন্ধ- 
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বিশিষ্টে দেবদত্তপিওঃ অননং স ইতি তচ্ছন্দবাচ্যাৎ তংকাল- 

তদ্দেশবিশিষ্টদৈবদত্তপিগ্ডাথ ভিন্নো৷ ন ইতি যদ! প্রতীয়তে তদ। 
তচ্ছন্যার্থন্ত অয়ংশব্খ-বাচ্যার্থ-নিষ্ঠভেদব্যাবর্তকতয়া' বিশেষণত্বং 
অয়ংশব্দার্থন্ত বাঁধিভ্যাছিলেস্ত্ং যদাচসইতি তৎশব্বাচ্যন্তৎ- 

কালতদেশবিশিষ্টে! দেব্দত্রপিওঃ সঃ অক্মমিতীদং শর্ধাবাচ্যাৎ 

এতৎকালৈতদ্দেশসম্বন্ধবিশিষ্টাৎ তক্মাৎ দেবদত্তপিগ্ডাৎ ন ভিগ্ভতে 
ইতি বদ! প্রতীয়তে তদা অরংশব্ববাচ্যন্য তণভন্তা্৫ঘথনিষ্ঠভেদ 
ব্যাবর্তকতয়া .বিশেষণত্বং তচ্ছন্দার্থন্ত ব্যাবর্তত্বাৎ বিশেশ্বত্বং 
তথ! চ অন্নমেব সঃ অসবায়সমিত্যন্তোন্যভেদব্যাবর্তক তয়া সোহ্য়ং 

শব্দার্থয়োঃ পরস্পরবিশেষণবিশেন্যভাবঃ ইত্যর্থঃ | উক্তং বিশেষণ- 

বিশেব্যভাবং দাষ্ট্স্তিকে যোজয়তি তথাত্রাপীত্যাদি। ইহাঁপি 
তত্বমসীতি বাক্যেৎপি ত্বংপদবাচ্যং যদপরোক্ষত্বকিিজ-জতত্বাদি" 
বিশিষ্টচৈতন্ং তৎ তংপদবাচ্যাৎ সর্বজত্বাদিবিশিইচৈতন্তাৎ ন 

ভিগ্ভতে ইতি দা প্রতীয়তে তদ! তচ্ছন্বার্থস্ত ত্বংপদার্থনিষ্ঠভেদ- 

ব্যাবর্তকতয়া বিশেষণত্বং ত্বংপদার্থস্ত ব্যাবর্ত্যত্বাৎ বিশেঘ্যত্বং। 

তথ! চ তৎপদবাচ্যং য সর্বজ্ঞবাদিবিপিষ্টচৈতন্যং তৎ ত্বংপদ 

বাচ্যাৎ কিঞ্চিজ.জত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্তাৎ ন ভিস্ততে ইতি যদা 
প্রতীয়তে তদ। স্বংপদার্থত তৎপদার্থন্ত তৎপদার্থনিষ্টভেদৃব্যাবর্ত- 

কহেন বিশেষণত্বং তৎপদার্থন্ত ব্যাবর্ত্যত্বেন বিশেষ্যত্বং। তথ! ত্বং 

তদসি তবমসীতি তবং পদার্থয়োঃ পরম্পরভেদব্যাবর্তকতত্বন্"- পঁর- 

স্পরবিশেষণবিশেব্যভাঁব ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ 
লঙ্গ্যলক্ষণভাবসন্বন্থন্ত্র যথা তত্রৈব সশব্দায়ংশব্দ- 

য়োস্তদর্থয়োর্ববা বিরুদ্ধততকালৈততকালবিশিষটত্বপরি, 

ত্যাগেন অবিরুদ্ধব্রেবদত্তেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ | তথ 
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ত্রাপি বাক্যে তত্বম্পদয়োস্তদয়োর্ববা বিরুদ্ধপরোক্ষত্বা- 
পরোক্ষত্বাদিবিশিষউত্বপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধতল্টেন সহ 
লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ। ইয়মেব ভাগলক্ষণেতৃ]্লুতে ॥ ৬৫ ॥ 

অন্মিন বাক্যে ীলমুপলিত্্ব্যণে 

ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র নীলপদার্থনীলগুণস্য উত্পলপদা- 

ধোৎপলদ্রব্স্থ চ শুর্ুপটাদিব্যাবর্তকতয়াহন্যোস্তা- 

বিশেষণ-হ্িশেহ্য-রূপ-সংসর্গস্য অগ্যতরবিশিষ্টহ্যান্- 
ভরম্য ৰা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্বাঙ্গীকরণে প্রমাণাস্তর- 

বিরোধাভাবা বাক্যার্থঃ সঙ্গচ্ছতে। অত্র তু তণুপদার্থ- 
পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈত্যন্য ত্বংপদার্থাপরোক্ষত্বাদি- 

*বিশিষ-চৈতন্যস্ ' চান্তোম্যভে দব্যাবর্তকতয়া বিশেষণ- 
বিশেষ্যভাবসংসর্গন্ত অন্যতরবিশিষ্স্ান্যাতরস্য বা 
তদৈকস্য বাক্যার্থত্বাজীকারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরো- 
ধাদ্ধাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে ॥ ৬৬ ॥ 

ক্রমপ্রাপ্তং লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধন্বরূপং নিরূপরিতুমাহ লক্ষ্য- 

লক্ষণেত্যাদি। অসাধারণধর্শপ্রতিপাদকং বাক্যং লক্ষণং তৎ- 

গ্রতিপান্ভমবিশিষ্টং বস্ত লক্ষ্যং। তথা চ*সোহয়ং দেবদত্ত ইত্য- 
শ্মিন বাক্যে সোহয়ংশব্রোস্তদর্থয়োর্ববা বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকাল- 
ওদেইশতদেশ -বিশিষ্টত্ব-পরিহারেণাবিরুদ্ধ-দেবদত্ত্ববিশি-দেবদতত- 
পিণ্ডে সহ দেবদত- -বিশিষ্তব-দেবদত্ববাচক শব্ন্ত'লক্ষ্যলক্ষণভাব- 

সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। উক্তমর্থং দাষ্টাস্তিকে যোজয়তি তথাপীত্যাদি । 
ইহাপি তত্বংপদয়োস্তদর্থয়োর্বা বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদি- 
বিশিষ্টত্বপরিত্যাগেনাবিকুদ্ধটৈতন্তেন সহ. তন্বাপদয়ো লরক্ষ্যলক্ষণ- 
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ভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থট। অতএব তত্বংপদক্নোস্তদর্থয়োস্চ ত্যক্ক- 

বিরুন্ধাংশদোর্মক্ষণন্বং অথগুটৈতন্তন্ত লক্ষত্বমিতি ভাবঃ। নহু 

তবমন্তাদিবাক্যানাং লক্ষ্যলক্ষণভাবসবহ্ধপুরক্কারেণ' চৈতত্তবোধ- 

কতমুকং অন্যতরিজে তেষাং বাক্যানাং তাগলক্ষণয্ৈ প্রতি- 
পান্ভতে। তত্ব লক্ষণ ভাগলক্ষণেত্য[দিবিরোধ- 

“মাশঙ্ক্য সংজ্ঞাভেদো ন বস্তভেদ ইত্যাহ ইয়মিত্যাদি। তত্বমন্তা 
দিবাক্যানাং, বি্ুদ্ধাংশপরিত্যাগেন অবিরুদ্ধটৈতন্যম্টুঅবোধকত্ব- 
মেব ভীগলক্ষণেত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ। নন যথা নীলোঁৎপলমিতি: 
বাক্যে নীলত্ববিশিষ্টনীলগুণস্ত উৎপলত্ববিশিষ্টোৎপলদ্রব্যস্ত চ 

স্বব্যতিরিক্তশুক্লাদিগুণাস্তরপটাদি্রব্যান্তরব্যাবর্তকত্বেন বিশেষণ- 

বিশেম্ভাবনিরূপিতৃতত্তি্নসংসর্গস্ত নীলগুণবৈশিষ্ট্যন্ত বাক্যার্থত্বং 
তথেহাপি তত্বমশ্তাদিবাক্যে তৎপদাথন্ত পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টেশ্বর- 

চৈতন্তন্ত ত্বংপদার্থাপরোক্দন্কবাদিবিশিষ্টচৈতন্তস্ত চ অন্তোন্যিভেদ- 

ব্যাবর্তৃকতয়। বিশেষণবিশেষ্মতূতসর্বত্বকি ফ্রিজ জ্ঞত্বোভয়নিরূপিত 
সংসর্গো বা সর্ববজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টন্ত কিঞ্িজজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টেন সহ 
বক্যং বা বাক্যার্থো ভবতিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তবাষ্টণস্তিকয়োর্বষ- 
ম্যান্নৈবমিত্যাহ মন্মিন্লিত্যাদি। অন্মিন তত্বমসীতি বাক্যে 
নীলোৎপলমিত্যাদিবাক্যবং সংসর্গে! বা বিশিষ্ট! বা বাঁক্যার্থো ন 

সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ। নীলোৎপলমিতি বাক্যন্ত সংসর্গবৈশিষ্টার্থ- 
প্রতিপাদ্কত্বকল্পনে বিরোধাভাবং দর্শয়তি, অত্রেত্যাদি। নীলে 
পলপদার্থয়োঃ গুণশ্ণিনোর্বিশেধণবিশেত্যভাবসংর্দন্ত নীলগুণ- 

বিশিষ্টোৎপলয়বৌরৈক্যন্ত বা বাক্যার্থতবাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষারদিপ্রমা- 
পাস্তরবিরোধাডাবাৎ তত্র তথা সংগচ্ছতে ইতি ভাবঃ। তত্ব- 
ম্গীতি বাক্যে তু তত্বম্পদার্থরোঃ কিফিতক্তত্বাদিবিশিষ্টজীব- 
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চৈতন্তশ্ত সর্বজত্বাদিবিশিষ্টেশ্বরটৈতন্তস্ত বা অল্লানল্পবিশেষণ- 

বিশেষ্ঠভাবসংসর্গগ তহ্ভয়বিশিষ্টচ্তৈন্যৈক্যগ্ত বা বাক্যার্থ” 
ঙীকারেপ্রত্যক্ষার্ি প্রমীণাস্তরবিরোধাৎ, পূর্বন্মা&ৈষম্যং দর্শয়তি;- 
অন্রত্বিত্যার্দি। তহুক্তং “সংপর্গে। বা বিশিষ্টে। সবীবাক্যার্থো নার 

সন্মতঃ। অখট্ঙকরসত্বেন বাক্যার্থে বিহষাং মতঃ* ইতি । নম 
তত্বমন্তাদিবাক্যমণ্ডার্থং বোঁধয়তি, কিং জহৎস্বার্থলক্ষণয়! 

কিমজহতস্থার্থলক্ষণয়া আহোম্বিদজহংস্বার্থলক্ষণয়। জহ ইতি 
ত্রিধ! বিকল্প্য আস্তে দূষণমাহ, অন্রত্বিতি। অত্র তব্বমপীতিবাক্যে 

জহৎস্থার্থ লক্ষণ ন সংগচ্ছতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৫-৬৬ | 

অত্রতু শঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রতিবসতীতিবজ্জহল্পক্ষণ! 
,ন সঙ্গচ্ছতে । * তত্র গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেয়ভাব- 

লক্ষণস্য বাক্যার্থস্যাশেষতো বিক্রুদ্ধত্বাদ্থাচ্যার্থমশেষতঃ 
প রহ্যজা, তৎসন্বন্ধিতীরলক্ষণায়াযুক্ত ত্বাজ্জহল্লক্ষণা সঙ্গ- 
চ্ছতে। অত্র তু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বা দিবিশিষ্ট চৈতন্যৈ- 
কৰবরূপস্য বাক্যার্থস্য ভাগমাত্রে বিরোধাস্তাগাস্তর 
অপরিিত্যজ্যান্যলক্ষণয়া অযুক্তত্বা জহল্পক্ষণা ন সঙ্গ- 
চছতে ॥ ৬৭ ॥ 

নচ গল্গাপদং '্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থং যথা 

ক্ষতি, তথা ততপদং ত্বং্ল্তং বা! বাচ্যার্থপরিত্যাগেন 

ত্বংপদ্দার্থ, বোধরতু, তণকুতে! জহল্লক্ষণা ন ল্গচ্ছতে 

ইতি বাচ্যম্। তত্র তীরপদাশ্রবণেন তদর্থাপ্রতীতে৷ 
লক্ষগয়! তত্প্রতীত্যপেক্ষায়ামপি তত্বংপদয়োি আর" 

[৫ ] 
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মাণত্বেন তরদর্থপ্রতীতৌ; লক্ষণয়া পুনঃ অন্যতরপদেনাম্থা- 
তরপদ৪রপ্রভীত্যপেক্ষাভাবাহু ॥ ৬৮ ॥ 

তদেব দর্শগিতুং জহতস্বার্থলক্ষণায়াঃ উদাহরণং তাবদাহ। 
গঙ্গায়ামিত্যাদি।  প্রমাণীস্তরবিরোধে তু মৃখ্যার্থন্তাপরিগ্রে 

“নুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রবৃত্তির্ক্ষণেষ্যতে* ইতি বচনাত, গঙ্গীয়াং 
ঘোষাবস্থানানভ্ভবাৎ, গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি বাল্তন্ত মুখ্যাথথে 
বিরোধে সৃতি মুখ্যমর্থ, পরিত্যজ্য, লক্ষপয়া বৃত্ত্যা তৎ- 

সন্বদ্ধিনি তীরে ঘোঁধারস্থানগ্রতিপাদনাৎ, তত্র জহৎস্থার্ঘলক্ষণাঙ্গী- 
কারে যুজ্যতে ইত্যাহ তত্রেত্যাদি। আধারাধেয়ভাবলক্ষণং 

সর্ধবথা পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। তত্বমসীতিবাক্যে প্রাক্প্রতিজ্ঞাতং 

জহতস্থার্থলক্ষণাসম্ভবমাবিফরোতি, অন্রত্বিত্যাদি। তু শব? পূর্ব 
শ্বাঘৈষম্যং ভোতয়তি। তবমসীতিবাক্যে গরোক্ষার্থরোক্ষ চৈতগ্ৈ- 
কতবুলক্ষণস্ত বাক্যার্থন্ত বিরোধাৎ চৈতন্যৈকত্বে বিরোধাভাবা 

গঙ্গাঘোষাদিবাক্যবৎসর্বাত্বনাসুখ্যার্থপরিত্যাগাসস্তবাৎ জহৎশ্থার্থ- 

লক্ষণা ন সম্ভবতীত্যর্থ;। তত্র হেতুমাহ ভাগান্তরমিত্যাদি । বিরু- 

দ্ধয়োঃ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বয়োরেকত্বামস্ভবেন, তত্যাগেষ্পি চৈত- 
ন্ত ভাগট্তৈকত্বে বিরোধাভাবাৎ, ত্যাগো ন যুজ্যতে ইত্যর্থ;। 
লহ যথা গঙ্গায়াং ঘোষ প্রতিবসতীতি বাক্যে গঙ্গাপদং স্বার্থ 
প ত্য ্বপন্বদ্ধিতীরপদদার্ঘসতক্ষয়তি, তথা! তবযসীতি রাক্ষ্ে তং 
পর স্বার্থং পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টং পরিত্যজ্য, জীবচৈতন্তং লক্ষয়তু 
এবং ত্বম্পদমপি স্বার্থ, কিঞ্জিজত্বাদিরিশিষ্টং পরিত্যজ্য, ঈীখবর- 
'চৈতত্তরবা লক্ষয়তু, তন্মা্, জহ্যস্থার্থবক্ষণৈর ভবস্িত্যাশ! 
নিরাকক্পেতি ন চেতাঁদি। নিরাকরথপ্রকারমেবাহ্, তত্রেত্যাদি 
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শ্রতবাক্যন্ত মুখ্যার্থবিরোধে মুখ্যার্থসন্বন্ধিন্তশ্রতপদার্ধে লক্ষ- 
ণেতি সর্বজনসিদ্ধং। তথ! চ গঙ্গায়াং ঘোষঃ ইত্যাত্র শ্রুতবাক্যা- 
ন্তয গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেম্মভীঁব সমস্কস্ত বিষোধে সতি, অন্বমাণং 

গঙ্গাপদং স্থার্থপরিত্যাগেন 'ভীরপদার্থং লক্ষযতীতি যুক্তৎ, গঙ্গা- 
পদার্থস্ত তীরপদার্থপ্রতীতিসাপেক্ষত্বাৎ। ইহ তু শ্রয়মাণতত্বং 
পদয়োর্্খ্যতয়ৈব  তদর্থসর্কজ্ঞত্বকিঞ্চিজ ক্ঞত্বাদিবিশিষ্টগ্রতীতৌ৷ 
সত্যামপি লক্ষণয়া ততৎ্প্দেন ত্বংপদার্ঘপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাৎ, ত্বং 

পুবেন তংপনধর্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাচ্চ মুখ্যার্থে সম্ভবতি, লক্ষণায়া 
অন্তাধ্যস্থাৎ জহৎশ্বার্থলক্ষণাঁপি, ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৭---৬৮ || 

অত্র শোণো ধাঁবতীতিবাক্যবদজহক্ক্ষণাপি ন 
সঙচ্ছতে। তত্র শোণগুণগমনলক্ষণন্য রাঁক্যার্থন্ত বির; 
দ্বত্বাতদপরিত্যাগেন তদাশ্রয়াশ্বীয়িলক্ষণায়াং তছি- 
বে।ব2রিহরস্স্তবাদজহল্লক্ষণা সম্ভবতি। অত্র তু 
পরোক্ষহ্থাপরোক্ষহ্।দি-বিশিষচৈতন্যৈকত্বস্য? বাঁকা 
্ঠ-বিরুদ্ধস্বাত্বদপরিত্যাগেন ততসম্বন্ধিনে! যস্ত কস্য- 
চিদর্থয লক্ষিতত্বেপি, তন্বিরোধাপরিহারা'দজহল্লক্ষণাণি 

ধ.পমবত্যেব ॥ ৬৯ ॥ 

মধ চ তশুপদং ত্বং পদং কা স্বার্থবিরুদ্ধাংশপত্ি- 
জ্ঞাগেনাংশান্তরসহিতং তৎপদার্থং ব্বং পদার্থং বা 
ক্ষযতুঃ অূত্ঃ কথং প্রকারাস্তরেণ ভাগলক্ষণাঙ্থীকরণ- 
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পাটি বিসিসি 

মিতি বাচ্যং। একেন পদেন স্থার্থাংশপদার্ধাস্তরো* 

ভগ্নলক্ষাণায়া অসম্তবাৎ, পদান্তরেণ তদর্থপ্রতীতো 

লক্ষণয়! পুনরম্তরপদার্থ প্রতীত্যপেক্ষাভাবাচ্চ ॥ ৭০ ॥ 

দ্বিতীং দূষয়তি, অত্রেত্যাদি । অত্র তন্বমসীতিবাক্যে অজহৎ 

স্বার্থলক্ষপাপি ন সম্ভবতীত্যন্বয়ঃ / কৃত ইত্যত আহ, তত্র শোণো- 

ধাবতীত্যাদিবাক্যে শোণগুণন্ত গমনাসম্ভবেন বাকৃরন্ত মুখ্যার্থ 
বিরোধে সতি, শ্রয়মাণং শোণপদং শ্বার্থাপরিত্যাগেন আশ্রয়- 
মন্বাদিকং লক্ষয়তীতি যুক্তং। অত্র তু তত্বমন্তাদিবাক্যে তত্ব- 
ম্পদার্ঘন্ত পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বা্রিবিশিষ্টচৈতন্তৈকত্বলক্ষণন্ত মুখ্য- 

বাক্যার্থন্ত বিরুত্বত্বাৎ, পরোক্ষত্বাপরিত্যাগেন তধিশিষ্টচৈতন্ত- 
লক্ষণার্থন্ত লক্ষিতত্েহপি, তদ্বিরোধপরিহারাভাবাদজহৎস্ার্থ-” 

লক্ষণা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। +নন্থ তৎপদং স্বার্থবিকুন্ধপরোক্ষত্বাদি- 
ধর্মং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধটৈতন্তাংশাপরিত্যাগেন ত্বং পদার্থকিঞ্জি- 
জঞহদিবি শিং জীবচৈতন্তং লক্ষয়তু, ত্বং পদং বা স্বার্থ-বিরুদ্ধা- 
পরোক্ষতাদিধর্শ্ং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধটচৈতন্তাংশাপরিত্যাগেন তৎ" 

প্দার্থং সর্বজ্ঞব্বাদিবিশিষ্টমীশ্বরটচৈতন্যং লক্ষয়তু, কিং ভাগলক্ষণা- 
জীক(রেণেত্য।শঙ্ক্য নিরাকরোতি, নচেত্যাদি। একেন তৎপদেন 

ত্বংপদেন বাঁ স্বার্থাংশাপরিত্যাগেন পদার্থাস্তরোভয়লক্ষণা- 

সম্ভবাদিত্যর্থঃ | অজহৎস্থার্থলক্ষণাসম্ভবে হেত্বস্তরমাহ, পদাস্তরেণে, 

ত্যাদি। তৎপদেন ত্বংপদের্ন বা তত্তদর্থপ্রতীতৌ সত্যাং 

লক্ষণয়৷ পুনরন্ততরক্তান্ততর গ্রতীত্যপেক্ষাভাবাদিত্যর্থঃ। অতঃ 
গরিশেষাঁৎ তৃতীয়পক্ষ একাঙ্গীকর্তব্য ইত্যুপসংহরতি, তম্মাদি-, 
ত্যাদি। যন্মাত্তবমন্তাদিবাক্যে জহবস্বার্থলক্ষণাজহৎস্বার্থলক্ষণ- 
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য়োরপন্তবঃ, তন্মাৎ জহদজহ্ৎঘ্থার্থলক্ষণয়] বিরুদ্ধাংশং পরিত্যজযা- 
বিরুদ্ধাখওচৈতন্তমাত্রঃ লক্ষনবত্ভীতি যোজনা ॥ ৬৯-৭০ ॥ 

তম্মাদ্যথা সোহয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যং তদর্থে বা 
২-কালৈতৎ্ কালবিশিষ্ট দেবদত্ত লক্ষণস্য বাচ্যাথ- 

স্যাংশে বিরোধাত, বিরুদ্ধতশুকালৈতৎকালবিশিষট- 
ত্বংশং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধং দেবদত্তাংশমাত্রং লক্ষয়তি, 

তথা তন্বমসীতি বাকাং তদর্ধো বা পরোক্ষত্বা'পরোক্ষ- 

ত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্ৈকত্বলক্ষণস্থ্য বাচ্যার্থস্যাংশে 

বিরোধাধিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ববিশিষ্টত্বাংশং পরি- 
ত্জ্যাবিরুদ্ধমখগুচৈতত্থমীত্রং লক্ষয়তি ॥ ৭১ ॥ 

তত্র ৃ ষ্টাত্তমাহ, তন্মাদ্ বথেতি। যথা! সোহয়ং দেবদত্ত 
ইতি বাক্যে গ্রাগুকজহংস্বার্থলক্ষণাজহৎন্থার্থণক্ষণক্বোরসম্ভবেন 
তদর্থন্ত তংকাঁলতদ্দেশবিশিষ্টন্তৈতৎকালৈতনেশবিশিষ্টন্ত চ দেব- 
দৃত্তলক্ষণবাক্যার্থন্ত একস্িক্ংশে তৎকালৈতৎকালবৈশিষ্ট্ভাগে 

বিরোধদর্শনাৎ, তৎপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধদেব্দত্তপিগুমাত্রং লক্ষয়তী- 
ত্র্থঃ। মানাস্তরবিরোধ ইত্যুক্তন্তায়েনেত্যর্থঃ | উত্তমর্থং দাষ্া- 
স্তিকে যোজগ্নতি, তা তত্বমপীত্যাদি। তথ। তত্বমন্তাদিবাকা- 

স্তপি পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বা্িবিশিষ্ইচৈতন্তৈক বলক্ষণমৃখ্যার্থ প্রতি 
পৃদকৃত্বা সম্তবাশ, জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া বিরুন্বপরোক্ষত্বাদি- 

বিশিষ্টাংশপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধাধগডচৈতন্তমাত্রপ্রতিপাদকত্বং তস্তে- 

তার্থঃ ॥ ৭১ ॥ 

অথ অহং ক্রক্ষাম্মীত্যনু ভববাক্যার্থো বণ্যতে. 
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এবমাচার্য্েণাধ্যারোপবাদপুরঃসরং  তত্বম্পদাখো 
শোধয়িত্বা . বাকেটনাখণ্ডাথ্ধেহববোঁধিতেহ ধিকারিপোঁ 
»হং নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত সত্যস্বভাব-পরমানন্দ!নস্তাদ্বয়ং 
্রন্মান্ীত্যখণ্ডাকারাঁকারিতা চিত্ত বৃত্তিক্কদেতি | সা তু 
চিহ্প্রতিবিশ্বসহিত1 সী প্রত্যগভিল্নমন্্াতং পরং ব্রহ্ম 
বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেষ বাধতে তদা পটকারণ- 
তন্তদীহে  পটদাহবত অখিল-কার্য্যকারণৈহজ্ঞানে 

বাধিতে সতি, তথ্কাধ্যস্যাধখিলস্য বাঁধিতত্বাঘ তদস্ত- 
ভূতাখণগ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্বিরপি বাধিতত্বাৎ 
তদন্তভূতাখগ্তাকারাকারিতাঁ চিন্তবৃত্তিরপি বাধিত) 
ভবতি ॥ ৭২ ॥ 

অখণচৈতন্থপ্রতিপাঁদকম্ত তত্বমসীতিবাক্ন্তার্থং সপ্রপঞ্ধ- 

মৃভিধাঁয় ইদানীং যদূর্বেগ্তন্ভববাক্যার্থো। বর্ণযতে ইত্যাহ, অথে- 
ত্যাদি। গুরুমুখানবক্কত্বস্তত্বমন্তা দিবাক্য শ্রবণাৎ দেহাগ্যহঙ্কারাস্ত- 

জড়পদার্থসকলদৃশ্তবিলক্ষণ প্রত্যগাত্মনঃ শুদ্ধেন,পরমাত্মনা স 

হৈকত্ববোধানস্তরং কশ্চিদধিকারী লন্ধাবসরং সর্রবোপাধিবিনি- 
ক্তং সচ্চিদানন্দৈকরসং অনভবেন জিজ্ঞান্থুরাছাধ্যোপদিষ্টমহং, 
্রন্ধান্মীতি বাক্যার্থমন্সরন্ 'স্বাস্মানন্দমমন্থভ বতীত্যর্থঃ। তৎ- 

প্রকারমাহ। এবমিত্যাদিনা। এবং সঙ্ফেপেণ প্রকারর্শীধি- 
কারিণশ্চিতবৃত্তিকদেতীতি সন্বন্ধঃ। কদা উদেতীত্যপেক্ষয়ামাহ 

আচাধ্যেশেতি। আচার্যেণাবিষয়ে উপাধিরহিততিংসঙে নিফলে 

চৈতন্তে শশশৃঙ্গায়মানাবিদ্ধয়। অহঙ্কারাদিশরীরাস্তমিথ্যাপদার্ঘ- 
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মধ্যারোপ্য তদপবাদপুরঃসরং তৰংপদাঁথোঁ শৌধযঘিত্বা তবম- 
সীতিবাক্যেন অহদ্জহতস্বার্থলক্গণয়! বিরুদ্ধাংশ্পরিত্যাগেমাখণ্ডার্থ- 

চৈতন্যে জাতে সতীত্যর্ঘ;। কিংবিষয়িণী চিত্ববৃত্তিরুদেতীত্যসত্ব- 

শঙ্কাং নিবারয়তি, অহমিতি। অহং প্রত্যগাত্মা! পরংব্রহ্ধাম্মীত্যন্থয়ং 

্হ্মানিত্যত্বশঙ্কাং নিরাকরোতি, নিত্যেতি। কুদ্ধপদেন ম্বপ্রকাশ- 
পরত্বেন জাড্যাদি ব্যবচ্ছিষ্ভতে | মুক্তপদেন সর্কোপাধিরাহিত্যং | 

শুনধপদেন্াবিদ্াদিদোষরাহিত্যং। সত্যমিত্যবিনাশিশ্বভাবত্বং। 
পরর্মানন্দপদেন বৈষয্লিক মনুষ্যানন্দাদিচতুম্ঘুথব্র্গানন্দপধ্যস্তানাং 
কর্মনন্ত্বেন, সাতিশয়ত্বেন ক্ষরিষুধত্বেন চ তুচ্ছত্বাৎ, তেভ্যো। 
বিলক্ষণং ন্রিতিশয়ানন্ন্বরূপত্বং প্রতিপাস্ততে। অনস্তপদেন 

ঘটাদিবং পরিচ্ছেদরাহিত্যেন দেশতঃ কালত্রঃ বস্ত'ভশ্চাপরি- 

'্ছিরত্বং বোধ্যতে ৷ অদ্ধমমিতি নানাত্বনিষেধেন একত্বং বোধ্যতে 
ইত্যর্থঃ।* নম যথ। দীপপ্রভা আদিফ্যমগ্ডলং ন ব্যাপ্পোতি ন 
চ প্রয়োজনমান্তে, তথ। নিত্যশুদ্বব্বপ্রকাশমাত্মীনং জড়চিত্ববৃত্তিঃ 

কথং বিষয়ীরুত্যোদেতি, কিং প্রয়োজনং বেত্যাশঙ্ক্যাহ, সাত্বি” 
ত্যাদি। সা চিত্তবৃত্তিঃ ন শুদ্ধব্রহ্মবিষয়িণী, কিস্ত অজ্ঞানবিশিষ্- 

* প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মবিষয়িণী, সা চ হৈতন্থপ্রতিবিস্বসন্বশ্রিতা সতী 

চৈতন্ঠগতজ্ঞানং নিবর্তয়তি। তন্তাশ্চতন্তাবরকাজ্ঞাননিবৃত্ভিরেক 

প্রয়োঞ্জনমিত্যর্থঃ । নম্কধিকারিণন্তত্বমন্তাদিঝাঁক্যশ্রবণোৎপন্না- 

খণচৈতগবত্যা তদাশ্রিতাঁজানে নিবারিতেছপি, তংকার্য্যস্ 

সকলচনীচরপ্রপঞ্চন্ত প্রত্যক্ষতয্া ভাসমানত্বাৎ কখমটদৈত- 
সিকিরিত্যাশঙ্কা, কারণাজাননাশে তৎকার্য্যসকলপ্রপঞ্চনাশাদ- 
দ্বৈতর্িদ্ধিরিত্যেতৎ সদৃষ্টাস্তমাহ, তদেত্যাদি | ন্বজ্জাননাশেন 
তৎকাধ্যপ্রপঞ্চনাশোহত্ব, তথাপ্যখগ্াকারবৃত্বেরনিবৃত্বেঃ অহ্বৈত- 
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হানিরিতযাশঙ্কযাহ,। তরন্তহ্তেতি। . অধগ্ডাকারচিত্তবৃত্তেরপি 
অঞ্ঞানতংক্্্যাত্ততু তত্বাৎ, তনমিবৃত্যা। তঙ্িবৃতেনাৈতহানরি- 
ত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥. ূ 

তত্র বৃত্ধো প্রতিবিন্বিতং চৈতস্থমপি, যথা প্রদীপ- 

প্রাভ। আদিত্যপ্রভ(বভালনাসমথ1 সতী তয়াভিভূতা 
ভবতি, ভধ। স্বয়ং প্রকাশমানপ্র ্যগভিললপরত্রক্মাবভাল- 

পানহতকন! তেনাতিভূতং সত, স্বোপাধিস্ুতাখগুবৃত্তে* 
বর্াধিতত্বা, দর্পনাভাবে মুখপ্রতি বিশ্বস্ত মুখমাত্রত্বব, 
প্রত্যগভিন্নপরব্রক্মমাত্রং ভবতি ॥ ৭৩ ॥ 

এব সৃতি, *মননৈবামুদ্রষব্যং যন্মনসা, ন মনুতে 

ইত্যনয়োঃ শ্রুত্যোরবিরোধঃ | বৃত্তিব্যাপ্যতাঙ্গীকারেণ 
ফপব্যাপ্যত্বপ্রতিষেধশ্রাতিপাদনাৎ।  উক্তঞ্চ ফল- 
ব্যাপ্যত্বমেবাস্ঠ শান্ত্রকৃত্তিনিরাকৃতম্।  ব্রহ্মণ্যত্ঞান- 

নাশায় বৃত্তিব্যান্তিরপেক্ষিতেতি। ন্বরং প্রকাশমান-. 
ত্বাক্নভ1স উপযুজ্যতে ইতি চ॥ ৭3। 

নন্থ তথাপাখগ্ডাকাঁরবৃক্তিপ্রতিবিদ্বিতচৈতন্কাভাঁসসত্বাৎ, কথ- 
মখৈতসিদ্ধিত্রিত্যাশক্্যাহ, তত্রেত্যাদি। বৃতিনিবৃতৌ ক্ততপ্রতি- 
বিশ্বিতচৈতত্তন্ত বিধাবভাসনীসমর্থত্বাৎ, বৃ্যপাঁধিবাধেন তৎ' 
গ্রতিবিখচৈতর্মপি ৈতন্তমাত্রতরা অবশিষ্যতে, দর্পপৌপাধি- 
বিগমে “তংপ্রতিবিধিতমুখাভাসন্ত বিদ্বভৃতমুখ্খমাত্রতাবশেষবদি- 
ত্ার্থঃ।  অন্ং ভাবঃ শোধিততত্বংপন্ার্থস্তাধিকারিণঃ তদা 

বিদৃপ্তিতে গুরুশাক্রাদিত্য্ত ্বমসীত্যুপদেশে অহং নিত্যওদ্বুদ্ 
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এ এরি সর স্চ সআল নম 

মুক্তসত্যম্থভাবপর দনন্দাহয়াখগুবন্ধান্মীতি চিত্তবৃত্তিরদয়মাসা- 

দয়তি। তদাবীমেব তন্তাভিব্যক্তাখণ্ডচৈতন্যবলেন তত্বপরি- 

গীড়িতাজ্ঞাননাশো। তবতি। তদানীং তংকাধ্যন্ত সর্বন্ত 

নাশাৎ তন্ত্তিব্যক্তিরপি ম্বরমেব কতকরজোব দারুমখনজনি- 

তা্বিবৎ, উদরস্থহষ্টজলশাস্ত্যর্থপীততগ্ুজলবচ্চ নষ্টা) ভবতি। 

তদানীং তদগতাভাসোংপি স্বোপাধিভৃতবৃত্তিনাশীৎ ্বপ্রকাশা- 

আবভামনাসমর্বতক়া, দর্পণবিগমে তহুপাধিকন্ স্থাধিষ্ঠানমুখমাত্রত্ব- 

বদধিষ্ঠানমাত্রো! তবতীতি বেদাত্বসিদ্াত্তরহন্তমিতি । . অত্র 

তশ্তান্ভবঃ লোকশ্চ ভ্রান্তিপরমে মি মোহঞন্তাঃ স্বপ্রেজ্মরজাল- 

মরুনীরসমাবিচিত্রাঃ। ব্যুখানকাঁল ইহ ন স্থ্যরলং বিশুদ্ধপ্রত্যক্- 

নুথান্ষিপরমামৃতচিত্তবুতৌ । * মত্তঃ পরং ন খলু বিশ্বমথাপি ভাঁতি 

মঈব্যেব পূর্বামপরং নরশৃঙ্গতুল্যম্। মায়োখশাস্ত্রগুরুবাক্যসমুখবোধ- 

ভামুপ্রতাবিলগিতে ক গতং ন জানো “লিরতিশয়নুখাৰি- 

স্বপ্রকাশে পরেহন্মিন, কথমিদমবিবেকাছখিতং অকৃফণীব। কু 

_গতমধুনা তং দেশিকো! ব৷ শ্রুতির্বা, পরমবিমলবৌধেহভ্যুখিতে- 

হহং ন জানে” ইতি । তদেতৎসর্বং মনসি নিধায়োপসংহরতি। 

*প্রতাগভিক্নেতি। নন্থ মনসৈবানুত্রষ্টবযং দৃশ্তুতে ত্বগ্রয়। বুদ্ধ্যা। 

দবুদ্ধ্যালোকনসাধ্যেৎন্মিন্ বস্তত্তত্তমিতে ঘদি। বুদ্ধিযৌগসুপা- 

শ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব |” ইত্যানিশ্রুতিস্ ভীনী* যতো বাচো। 

্রিবর্স্তেতপ্রাপ্য মনসা সহ।” ঘন্মনস! ন মন্ুতে অন্যদের 

তবিদিতাদরঘধোংবিদিতাধধি অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতষ" 

বিজানতভাং অনাশিনোধপ্রমে্ন বিজাতং স্ব বিগ্রয়ন্ন বিজাত- 

ম্বাত্বনা ॥ তাত্যামন্তং পরং বিদ্ধি যদ্েস্তং তজ্জড়মিত্যাদি- 

শতিস্বতীনাঞ্চ পরস্পরবিরোধমাশঙ্কা পক্সিহরতি এবকেত্যাদি। 
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এবমুক্প্রকারেণ, অঞ্জতচৈতন্তক্ক বৃত্তিব্যাপ্যত্বাঙ্গীকীরেণ ফল, 
ব্যাপ্যন্ধে প্রস্িযিদ্ধে - সভীত্যর্থঃ। তদেবাহ . ব্ৃভীত্যাদি। 

অন্তঃকরণবৃত্তিযাবরণনিবৃত্যর্থং অজ্ঞানাবচ্ছিন্নচৈতন্তং ব্যার্পো- 
তীত্যেতথ্ভতিব্যাপ্যত্বমঙ্গীক্রিয়তে। আবরণভঙ্গানস্তরং স্বয়ং 
প্রকাশমানং চৈতন্তং. ফলটৈতন্তমিত্যাচাতে, অশ্মিন্ ফলটচতন্ে 
নিফলক্ষে চিত্ববৃত্ধির্ন ব্যার্সোতি, আবরণভঙ্গস্ত প্রাগেব জাতত্বেন 
প্রয়োঙ্গনাতারাদিত্যর্থঃ। অশ্বিনন্থে গ্স্থাস্তরং সঘাদয়ৃতি উত্তঞ্চে- 

ত্যা্দি। বৃত্তিগ্রতিবিষ্বাভাসচৈত্বন্তস্তাপি ফল্তচৈতগ্বপ্রকাশকত্বং 
নেত্যত্রাপি সম্মতিমাহ। শ্বর়মিত্যাদি ॥ ৭৩৮৪ ॥. 

অড়পদারথা-ারাকারিত “চিত্ত-বৃত্তেবিবিশেষোহস্তি। 
তর্থাই জয়ং ঘট সর ইতি হটাত হকির বত্িরভ্ভাতং ₹ 

ঘটং বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞাঁননিরসনপুরঃসরং শ্বগতচি- 
দাভাজ্নে আড়ুমপি ঘটং ভাপয়তি। তদুক্তং__« বুদ্ধি 
তৎস্থচিদাভাসো দ্বাবপি ব্যাপ্রুতো ঘটং। তত্রাজ্ঞানং 
খিয়৷ নশ্টেদাভাসেন খঘটঃ সফরেছিতি ।” * যথা প্রদদীপ- 
প্রভামগুলমন্ধকারগতং ঘটাদিকং বিষয়ীকৃত্য তদৃগতা- 
ভ্বকারনিরসনপুরঃসরং স্বপ্রভয়া তদবভা সয়তীতি 75৫॥ 
, »আবং স্বন্বরূপ টৈতন্যসাক্ষাত্কারপর্য্যস্তং শ্রৎ্ণমনন- 
নিবিধ্যাষনসমাগ্যনুষ্ঠানস্যাপেক্ষিতন্থাৎ - তেহপি প্রুদ" 

তকে &ু শবণং নাম বড়রিধলিক্ৈরশেষবেদাস্থালাম 
ব্িতীগব্নি তাঁৎপর্য্যাবধারণম্। লিঙ্গানি তু উপক্রু 
€সপসংহারাভ্াূলো পৃ্্ঘতৎ্ফলা দর্বাদ্দোপপত্থযাখ্যানি। 
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তহুক্তং « উপক্র্মমোপদংহারাবভ্যাসোহপুর্ববতা ফলম্। 
অর্থবাদদোপপত্ভী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে |” প৬ 1 

তত্র প্রকরণপ্রতিপাছস্যাখন্য তর্দান্তয়োরিন্পা- 
দানম্ উপক্রমোপসংহারৌ ॥ ' যথা ছান্দোগ্যে বন্ঠ- 
প্রপাঠকে «প্রকরণপ্রতিপা্ন্তাদ্বিতীয়বস্তনঃ একমেহা- 
দ্বিতীয়মিত্যাদৌ এতদাত্ম্যমিদ্ং সর্ববমিত্যন্তে চ প্রতি- 
পাদনম্ ৮» শ্রকরণপ্রতিপানস্থ বন্তনঃ তন্মধ্যে পৌনঃ- 
পুন্যেন প্রতিপাদনং অভ্যাস! যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়- 
বন্তনো মধ্যে তন্বমসীটিত নবকৃত্বঃ গ্রতিপাদনং। 

প্রকরণপ্রতিপাদস্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণাবিষয়ীকরণং 

অপূর্ধরত্বম্। ঘথ! ভত্রৈবাদিভীয়বস্তনে! মানাস্তরাধিষয়ী- 
.করণম্। ফলন্ত শ্রকরণপ্রতিগীস্ভাত্জ্ঞানন্ত বা তত্র 

তত্র শ্রয়মাণং প্রয়োজনম্। থা তশ্রৈব আচার্য্যধান্ 
পুরুযো। বেদ তম্য তাবদেব চিরং যাধম্প বিমোক্ষে। 
অথ্সম্পৎস্ঠে ইত্যদ্বিতীয়বস্তরজ্ঞানন্য তগ্প্রাপ্ডিপ্রয়ো- 

জুনং শ্ায়তে। প্রকরণপ্রতিপান্তস্য তত্র ভত্র প্রাশংসনং 
অর্থবাদঃ। যথা তত্রৈষ উত তমাঙ্ধেশমপ্রাক্ষোয়েনা- 
শ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিভ্ঞাতং বিজ্ঞাত্তমিতা- 

দ্বিতীয়বস্ত প্রশংসনম্।: প্রকরণপ্রতিগাার্থসাচটনৈ তত্র 
তপ্ত শয়মাপঃঘুক্তিঃউপপত্তিঃ যথা তত্র হা ৪সইস্যৈকেন 
স্বতুপিগ্ডেন" 'ব্বং " স্বন্মরং বিজ্ঞাতং -স্যাৎ বাজারস্তণং 

ধধরায়ো। মাষধেয়ং মুদ্তিফেত্যেব “ সতভ্যমূ উত্যাদাব- 
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দ্বিতীয়বস্তসাধনে বিকারব্য বাচারস্তণমান্রত্থে যুক্তিঃ 
শ্রুয়তে ॥ ৭৭ 

ইদানীং উড়পদার্ঘবিষয়কচিত্তবৃতেব্রজ্জাকারচিত্ববৃত্যপেক্ষয়া 
বৈলক্ষণ্যং দর্শরিতূষাহ জড়পদার্ধেতি। অহং ব্রঙ্গাশ্ীত্যজ্ঞানা- 

বচ্ছিন্নবরন্ষাকারাবৃত্তিস্তধাবরকমজ্জানমাত্রং নিবর্তপ্নতি। ব্রহ্ম তু 
স্বপ্রকাশাত্মত্বাৎ ন্বয়মেব প্রকাশতে, ন তু বৃত্তিগ্রতিবিদ্বিতচিদা- 
তাসেব চৈতন্তং প্রকাশ্ততে তৎ তন্তানামর্থযাৎ।* অয়ং ঘট 
ইতি ঘটাকারাকারিশচিত্ববৃত্তিত্ব ঘটাবচ্ছিন্নটচতন্তাবরকাজ্ঞানং 
নিবর্থা, শ্বপ্রতিবিদ্বিতচিদাভাসেন জড়ং ঘটমপি প্রকাশয়তি 
অতব্যতে! বিশেবোহ্তীত্যর্থঃ ।* এতদেব প্রপঞ্চযিতুং প্রতিজা- 
নীতে তথাহীতি'। জড়পদার্থ বিষকিধীং_ চিত্তবৃত্তিমভিনীয় দর্শরতি 
অগমিতি। বৃত্তিসন্বন্ধাৎ প্রাক্ঘটগ্রাজ্ঞাতত্বাদজাতৃং টং 
বিষয়ীককত্য, প্রবৃত্ত চিত্তবৃত্তির্ঘটগতাজ্ঞানং দুরীকুর্ব্বাণা ঘটমপি 
ভাঙ্নয়তি ইত্যর্থঃ। অশ্দিনর্থে বৃদ্ধসম্মতিমাহ। তহুক্তমিত্যাদি। 

বুদ্ধিশ্চ তত্র বুদ্ধৌ প্রতিবিগ্থিতচিদাভাসশ্চ বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাঁসে 
ঘটং ব্যাপুতঃ। তত্র তয়োর্শধ্যে ধিয়া বৃত্যাক্ঞানং নস্েৎ, 

চি্াভাদেন তু ঘটঃ স্ফুরেদিতার্থঃ। তত্রানথরূপং দৃষ্টাস্তমাহ 
যথেত্যাদি। বধান্বকাঁরস্থিতং ঘটাদিকং বিষরীকত্ম প্রবর্তমানং 

দীপৃ্রতামওয়ং ঘটাবরকান্ধকারনিবৃতিষ্বার! স্বপ্রীভয়া;ঘটাদিক: 
অঁকাপয়তি তত্থদিত্যর্থঃ। ইয়তা গ্রস্থজালেন শ্রড়িপঃদিতনত 
গর্থাগতিপরযানন্দাখগুচৈতন্তপ্ সাক্ষাৎকারলক্ষণাম্ অথওা- 
কাঁরাকঃক্ষগরৃত্তিঃ প্রতিপিপাধরযুঃ ' তৎসাধনস্কৃতশ্রবণাদে- 
রবকঠাদুঠেস্বং। তেযাং লক্ষণানি চ ক্রষেপ দর্শন্বতি | এববিত্য৮ 
বিল 'অখৈতং বন্ত ভাবত ইত্যন্তেন। এতস্থৃতস্তোক্ক্রতিধুক্য- 
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হুভটবন্ধিরদ্যসক্ভোপাধিপ্রত্যগভিন্নপরদাননদচিজাপন্ত - পাক্গাৎ- 
কারপর্ধ্যস্তং শ্রব্ণাদীন্র্ঠে বালতি, প্রতিজাদীতে  তেগীতি 
শ্রবণাদঃয়াপীতার্থ) $ তত্র শ্র্ণত্ত লক্ষণমাহ, ধড়ি'ধেতি 1 লিঙ্গং- 
অর্থং গমরতীতি 'লিগশবাস্ক হ্যৎপন্ডেঃ ব্রহ্মা ট্মৈকক্ষনিশ্চার়কৈ- 
রুপর্ুমোপসংহারাধিষড়িখলিক্গৈঃ সর্কোবাং বেদান্তবাক্যানাম- 
দ্বিতীয়ে ব্রহ্গণি তাখপধ্যনিশ্চক্সঃ অবণমিত্যর্থঃ ৷ 'ভানি চ লিলানি 
ক্রমেপোপদেক্টতি উপক্রমেতি। তথ চোনক্ং উপক্রমোপ” 
সংহারাবভ্যাসোৎপূর্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎ- 
পৃ্যনিস্ঠয়ে ইতি. উপক্রমোপসংহারৌ তাবদর্শয়তি প্রকরণ- 
প্রতিপাস্যন্তেতি । তহ্দাহত্য দর্শযৃতি যথেতি | একমেবাদ্ধিতীর্ব- 

মিত্যুপক্রম্য এতদাত্ম্যমিদং সর্বমিতি প্রতিপার্দনং ' উপক্রমো- 
পসংহারাবিত্যর্থঃ| অত্যান্ত জক্ষণমাহ, পৌনঃপুন্সেতি | 
অজ্লাপি "্রুতিমুদাহরতি যথেত্যাদদি অপূর্বত্বম্ত লক্ষণমাহ, 
প্রকরণেতি। তস্বৌপনিষদং পুক্ষং পুচ্ছামীত্যাদিশ্রতি ভিরু- 

পনিবন্মাত্রবেগ্থত্ব প্রতিপাদনাৎ : ব্রহ্গণোৎপূর্বত্বমিত্যর্থঃ । অথবা! 

রঙ্গন্বপ্রকাশত্বেন হ্বব্যবহারে ্বাতিরিক্তপ্রমাপাঁনপেক্ষত্থাৎ বঙ্গ 

ণোহপূর্ত্বমিত্যর্থ;:। ক্রমপ্রাপ্স্ত ফলন্ত লক্ষণমাহ কষলমিতি। 
অত্রাথুয়পমুদ্দাহরণসাহ। আচাধ্যবাঁনিতি।: প্রব্ণাদিসাধননানাং 
ব্হ্মাক্মৈকত্ববিজ্ঞানং প্রয়োজনং ঝঙ্গজ্ানন্ত' তাংক্রাপ্ি১ই কফলং 

অন্ধস্দের বদ্ধৈৰ ভব্তি তরতি শোকমাস্মঘিদিতাদি শ্রুভেরি- 
ত্র্থঃ.! প্রঞ্মধি্ন্তার্থবাঁদক্ লক্ষপমাহ প্রশংসনমিতিও : প্রক- 

রণগ্রতিপাারিতীয়বর্স্বরণস্তাবকব্বাকামর্থবার ইততার্থঃ। ত্রাপি 
তিয়াহ উত..তম়াদেশনিত্যাদি ; য়েনাক্রতং কুতং ভদ্যতীন্ছি। 

বেন সকল প্রপঞ্চািষঠানব্রহ্গ্বরূপশ্রবণেনাক্রতং প্রপঞ্চজাতমপি 
[ ৬ ] 
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শ্রুতং ভব্তি যেন ব্রহ্ষক্ানেনাজাতং লর্বং জগৎ জ্ঞাতং ভবতি 

যেন বরন্ধসাক্ষাৎকারেখ সাক্ষাৎক্লুতং তবতি ত্রক্গণঃ মর্বতঃ সংগা 

তোঁদকন্থানীসস্কাদিতার্থ) | অবশিষ্টযা উপপতের্লক্ষণঘাহ জুক্তি- 
রিভি। তাশুফ্াহরতভি তত্র ফথেতি। মৃদ্ষিকারেযু ঘটাদগিযু 
বিকারনামধেযয়োর্বাচায়ভণমাতন্েন যথা মৃদেবাবশিস্কতে নাত 

তথ! চিত্বিবর্তন্ত প্রপঞ্চন গিরিনদসমুদ্রাত্মকবিকারনামধেরঘো- 
র্বাচারন্ণসাবদ্বাৎ চিন্সাত্রমেবাবশিষ্যতে রঞ্ুছুমাবত্বাবশেষ 

পর্দিত্যর্থচ ॥ ৭৫---৭৭ ॥ 

মননন্ত শ্রুতশ্যাদিতীয়বস্তনো বেদাস্তার৫ঘানুগুণ- 

যুক্তিভিরনবরতমনুচিস্তনষ্। বিজাতীয়দেহাদি প্রতায়- 
রহছিতাদ্বিতীয়-বন্ত'সজাতীব্ন-প্রত্যয়-প্রবাহঃ নিদিধ্যা:, 
লনস্। সমাধিদ্ত ব্রিবিধঃ | সবিকল্পকো। নির্বিিকল্প- 

ফশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকো। নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি- 

বিকল্পলয়ানপেক্ষয়াদ্িতীয়রস্তনি তদাকারাকারিতায়া- 
শ্চিতবৃতেরবস্থানয়়্। তদ! যৃশ্নয়গঙ্গাদিভানেহপি মৃক্তা- 

নষত ঘৈতভানেহ্যদ্বৈতং রস্ত ভাসতে । তদুক্তমভি- 
হুক্তিঃ-স্দুশিক্বরূপং গখনোপমংপরং ' অন্ৃ্িভা্ং 
শ্বজমেকয়ব্যয়ম্। অলেপরং সর্বর্গতং বদগ্থয়ং তদের 
নটাছং পততং বিমুক্তম্ । দু্গিত্ত শুদ্ধোইহমবিজ্রিয়াখাফো 

| ম:মেহক্ডিবন্ধো ন চ মে বিশোক্ষ ইত্যাদি? ৭৮৪ 
“শ্রহণমিষ্ধপণানববং তন্তরাত পক্ষণমাঁই্: -ধনম্থিতি। 

| নিষষ্ঠাৎপর্যাপূর্কিং জরতসাবিতীযরন্ধণো। বেদাস্বাধিরৌ 
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রস স্মপস্পসপ্্ম্স্সসপস্সপসপ্সপা 

ধিনীভিঘুর্ঘকিভিনৈরন্তর্ধ্যেণ অনুচিস্তনিত্যর্ঘ। । নিদিধ্যাসন- 
লক্ষণমাহ বিজাতীয়েতি। বিজাতীগ্নদে হা দিবু্ধাস্তজড়পদার্থবিষ- 
ধকপ্রত্যক্জনিরাকরণেন লঙ্জীতীয়ারিতীরবন্ত বিষয়ক পরত্যরপ্রবা- 
হীকরণং নিদিধাসনমিতার্ধ । বুখখাননিরোধসংস্কারয়ৌরভি- 

'স্বগ্রাহূর্ভাবে সি চিত্ন্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ সমাধিঃ। সচ 

বিবিধুইত্যাহ | স্বিকষ্টক ইত্যাদি। আত্ম লক্ষণমাহ তত্রেতি।, 
"তত্র ভয়োঃ সবিষপ্নক নির্বিকশ্নকযোর্শঁধ্যে সবিকল্পকেহপি দ্বিবিধং 
অহং ব্রন্গাশ্খীতি শব্াানুবিদ্ধতয়ী! অদ্বিততীয়ে বস্তনি চিত্তবৃতেরবস্থান- 
মিত্যেকঃ। দ্বিতীয়স্ত জ্ঞাতৃজ্ঞানজেয়ত্রিপুটীলয়ানপেক্ষয়া৷ অহং. 
ঙ্গান্মীতি শবনিন্বিদ্ধতরা অদ্বিতীয় বস্তনি অনিচ্ছেদেন 
চিত্তবৃত্তেরবস্থানমিত্বি। নম্ছু ভক্ষিতেহপি লগুনে ন শাস্তে। 
ব্যাধিরিতি ন্তায়েন উক্ত সবিকল্পকসমাধ্যোঃ সকলভেদনিরাকরণায় 
গ্রবর্তনাং তয়োরপি জ্ঞাত্রাদিভেদবিষয়কত্বান্নাদ্বৈতবস্তমাক্রভাঁনং 
তত্রেত্যাশক্ষ্যোততরমায় তদেতি। তদা সবিকল্পকসমাধ্যনগ- 

ভবকালে জ্ঞাত্রার্দিভেদপ্রতীতাঁবপি অদ্বৈতং বস্ত ভাসতএব 
সুবর্ণ ম়কুওযাদিভানে সবর্ণভানবৎ মু্ায়গজাদিভানে মৃত্তানবচ্চ 

গজাদিভানন্ত বাচারস্তণমাত্রত্বব জাতাদিভান্াপি বাচারস্তণ- 

মাতরতবাৎ, অঙ্ৈতং বস্ব তাসতে ইতযর্থ:। বন্যা অর্বং খঘিদং 

ব্রহ্ম পতদাদ্য সিদং সর্বিত্যািক্রতিবলাৎ সর্বমহমিতি গিরি- 

নদীসমুজ্পকৎ অর্ধৎ- জগৎ ্বাতিসচিদাননব্েনাতুয় 
তত্ত দর্টপটন্ডারেন প্রপঞ্চভানেহপাখৈতং  সচ্চিদাননালক্ষণং 
বন্ত তাঁগতে এবেস্ার্থঃ । তকতং তগবতা বাক্দেবঃ সর্বমিতি 

সমছাত্ম! ঈহ্র্লভ ইতি । সূগরারোহপি অন্পিগর্খে প্রসথাস্তরসপ্মতি 
সমর্ধনতি তহক্তমিভি। ওমিতি যত পরং বঙ্গ তনেবাহমিত্যহথয়ত । 
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কিং তদিত্যাহ দৃশিক্বরূ্পমিতি। দৃশিদ্ৃত্টিত্তন্ত। ক্ধপং ত্র তবং 
তদ্ধন্ত পরখ।ত্বস্বরূপন্ত তৎ দৃশিশ্বরূপং সাক্ষিন্বরূপমিত্যর্থঃ। 

তহছক্তং ভগবতা) উপর্রষ্টানুমন্তা! চ ভর্তা ভোকা! মহেশ্বরঃ । পর- 
মাত্মেতি চাপুযুক্তো দেহেহশ্থিন্ পুরুষঃ পর ইতি। পুনঃ কিং 

স্বরূপং, তৎ গগনোপমং গগনং উপম। দৃষ্টান্তো যন্ত তদ্গগনো- 
পমং গগনবনগির্লেপন্বরূপমিত্যর্থ;। তথ! চ ভগবন্থচনং ষথা--- 
*র্ধগতং সৌন্্যাদাকাশং নোৌপলিপ্যতে। সর্বত্াবুস্থিতো দেহে 
তথাত্বা নোপলিপ্যতে* ইতি। যত গগনোপমং গগনবদমূর্ত 
্বরূপমিত্যর্খঃ। আকাঁশশরীরং ব্রন্ষেতি শ্রোতেঃ। পুনঃ কিস্তুতং 
সক্কৎবিভাতং সককদেকদৈব বিস্তাতং ,সর্বনৈকম্বর্ূপেণ ভাসমান 
ন চক্জরাদিপ্রকাশবৎ বৃদ্ধিক্ষয়ণীলমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিন্তুীতং, অজং 
জন্মরহিতং। একং নিরস্তসমন্তোপাঁধিভের্দং। অক্ষরং বিনাশ 
ধর্্বরাছিত্যেন কুটস্স্বরশমিত্যর্ঘঃ। তথ! চ ভগবানাহ, "ক্ষরঃ 
সর্বাণি ভূতানি কুটস্থৌোহক্ষর উচ্যতে” ইতি। অজেপকং অসঙ্গ- 

ত্বাদবিদ্যাদিপদোষরহিতমিত্যর্থঃ | অসঙ্গোহায়ং পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। 

সর্ধগতং সর্বত্র ত্রহ্মাগাদিস্থাবরাস্তেযু ভূতেধু গতং ব্যাপ্ডং। 

অহন্নং ম্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদরাহিত্যেন দ্বিতীররহিতং 

সতত* বিমুক্তমিতি সর্বদা! কার্যকারণাত্বকসর্কোপাধিবিনিম্ঘু-্ত 
ত্বেন সম্ততৈকরূপমিত্যর্থ;। “তথা চ ভাগবতে-_-“বদ্ধো মুং্ত ইতি 
বাখ্া। গুণতে! মে ন বস্তত” ইতি। তথ! চ এতাদৃশং নিঝুতিশুন্ 

মাননং বৎপরং ব্রহ্ম তদেবাহমিতি ভাবন্ততে! নিষেধপ্রতিযোগি- 
স্বেদ তন্তহপাধের্ডানাৎ তংপ্রবুক্তভেদভ।নেংপাত্তং তাসত 
এবেত্যর্থঃ |,৭৮ ॥ 

নির্বিবককল্পস্্র। জ্ঞাতৃভ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়।- 
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দ্বিতীয়বন্তনি ; তদাকারাকারিতায়! - বুদ্ধিবৃত্তিরতি- 
তরাষেকীভাবেনাবস্বানষ্। 'ভূদ1 তু .'জলাকারকারিত 

লবণানবভাসেন জঙগ্গমাত্রাবভানবদ ঘিভীয়বত্বাকা রা 

কারিতচিত্ত-বুক্যনবভাচসনা-দ্িভীয়* বস্ত-মাত্রমেবাবভাশ 

সতে। ততশ্চাস্ত ন্ুযুপ্তেশ্চাভেদশঙ্কা ন ভবতি। 
উততয়ত্র বৃত্যভানে সমানেহপি তৎসন্াবাসন্তাবমাত্রে- 

 গানয়োর্ডেদোপপন্ত্েঃ ॥ ৭৯ ॥ 

নির্বিকল্ন কসমাধিশ্বরূপমাহ, নির্বিকল্পকপ্থিতি | অয়ঞ্চ দ্বিবিধঃ 
চিরকালাভ্যন্তরহ্ত্তরসবিকল্পক-সুমাধান্ুভব্জনিত-সংস্কারসহকৃতা- 
াশ্চিততেজ্ঞাত্রা্দিত্রিপুটীলয়পূর্বকমট্বিতে বন্তস্তেকর্জীভাবাব- 
শ্থানাত্বকঃ প্রথমঃ 1 এতন্নির্ব্িকল্পকসমাধ্যভ্যাসপাটবেন লুণ্ত- 
সংস্কারতন্না জ্ঞাত্রাদিত্িপুটীলমপূর্বব্মখণ্ডাকীরাকারিতায়াশ্চি- 
বৃত্তের্বিনাপি স্বশ্ফুর্তিং কেবলচিদানন্াাত্বনাবস্থানাত্মকো। 
দ্বিতীয়ং পক্ষমভিপ্রেত্যাহ জাতৃজ্ঞানারদীতি। নদ্বেবং সমাধি- 
সুযুপ্্যোর্বিক্ষেপাভাবেন বৃত্ত্যভানাদভেদষাশঙ্কা পরিহ্র়তিতত- 

* শ্চেতি। তত্র যুক্তিমাহ উভয়ত্রেতি। সমাধিসুযুণ্ত্যোরিত্যর্থঃ। 
ততৎসন্তাবেংশি পঙ্াখামজাদমানবৃত্তিস্ভাবাৎ শঘেপ্ো। বৃত্যভাবাচ্চ 
ভয়োর্ভেদোপপত্তেরিত্যর্থ: 7 ৭৯.॥ 

অস্যাঙ্গানি যম-নিয়মাধন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার- 
ধারণা-ধ্যান-লমাধয়ঃ। .তত্রাহিংসা-সত্যা স্তে-বরহ্ষ. 
্্যাপরিগ্রহীঃ যমাঃ। শৌঁচসত্তোফ্তপস্থাধযায়েশবর-. 
প্রণিধানানি' নিয়মাঃ। করচরগণাদিসং স্থানবিশেষ-. 
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লক্ষপানি পঞ্যনবস্তিক্ার্দীনি আাসনাজি। রেচকপুরক' 
 খ্ুর্ক লঞ্পাঃ - শ্রাগ্নিগ্রহোপায়াত" প্রাণায়ামাঃ | 
 ইঞ্জিক্সাণাং স্থন্যা ববয়েভাঃ প্রত্যাহরণং ধারণা । তত্রা 

বিভীয়বস্তনি বিচ্ছিদ্চ বিচিচ্্য অস্তরিক্দিয় বৃত্তি প্রবাছঃ 
ধ্যানম। সমাধিস্ত উদ্তঃ সবিষ্পাক এব 1 ৮* ॥ | 

উক্তসমাধেঃ সাঁধনাপেক্ষায়াম্মাহ। অন্তাঙ্গনীতি'। তানি চ 

সাধনীনি ক্রমেণোদ্দিশতি ষমেতি। ঘমাগ্ষ্টাঙ্গানি সমাধেরস্তরজ- 

সাধনানীত্যর্থ। প্রথমং যমন্ত লক্ষণমাহ তন্রেত্যাদি। তেষু 
মাস্্টীঙ্গেযু মধ্যে অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যম! অনুষ্ঠেয়! ইত্র্থঃ। 
তদনভ্তরং নিয়মননাহ শৌচেত্যাদি। শ্ৌৌচাদয়: পঞ্চ নিম 

ইত্যর্থঃ । আলনং লক্ষয়তি করেত্যাদি। প্রাণাম্মামলক্ষণমাহ) রেচ-* 
কেড্যাদি। ইড়য়। পুরয়েছ্ধায়ং মুঝ্েন্দক্ষিপয়ানিলং। যাঁধিৎ স্বাসং 
সমানীনঃ কুম্তয়েভং জুযুয্রগ্জা। যদা যোগী পদ্ান্ভাবনে উপবিস্ঠ 

ষোগমভ্যন্ততি তদ। গুল্ফাভ্যাং গুহমুলং নিজ্পীভ্য খেচরীমুদ্রা- 
সাহাব্েন প্রাথধা রণকক। " জবুয়া মার্গেন মুলাধারাৎ কুওপিনীমৃখখ (পা 

স্বপ্রিষ্ঠানমণিপুরানাহত-বিশ্ুদ্ধাজ্!-নির্ববাপাখ্যষট্5 ক ভেদ-ক্রমেন 
সহম্দলকমল্কর্ণিকায়াৎ বিভ্তমানপররমাস্মন! সহ সংযোঁজ্য তত্রৈক 
চিত্তং নির্বাতদীপবদচলং কৃত্া স্বাক্মনন্দরসং পিবভীক্যেতৎ প্রাণ।" 

যামফলম্$ দূ দ্বিবিধং-অগর্ত;-সগর্ভশ্চেতি। মুঞ্চেৎ দশিপয়া বাঘুং 
ম্িহীনমনতীঃ | পূরয়েথাময়! তৎ কৃত্তয়েচচ সুদ যাবৎ 
বাং জিতঙ্বাসো ভবেম্মাসাজ্জিতেক্দিয ইতি। প্রণবোচ্চারগ- 
রাষিত্যেন' উক্তরেচকপূরককৃত্তক ক্লষেণ'  আপমিরোধোহগর্জ 
প্রানি ১ গ্েচকেও ০ যৌড়শেনৈব তা্ৈগুপ্দ পুরে 
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ঝুস্তয়েন্চ চট্ঠুঃষটচ। প্রণবার্থমনুল্মরন্লিতি. বচলাৎ -ঘেড়শষংখ্যকত 
গ্রণবং মনসা জপন্ দক্ষিণ! বাযুং নিরিচ্য ছাতিংশখসংখ্যকধ 

প্রণৰং মনসা সমুচ্ছরন্ ব্ময়! বায়ুমাপুর্যয চতুঃবষ্ট্সংখ্যক: প্রণরঃ ' 
যনসা, জগন্ তদর্ধর্ধীকারোকারমরারার্ঘমাত্ীত্ম কস্র্দব্রিবলক্- 
কারকুখলিনীরপং চিদানন্দকৃন্দধ মুলার্দিরন্দরন্ু। স্তমচ্সরনূ সু 
সয়া চিত্তমপি তদেকগ্রণবং কুর্বন্ যাবৎ শ্বাসং কুস্তয্েখ। তহুক্ত- 

মাচার্ষ্যৈঃ যোড়শহিগুণচতুঃভীষিমাতরাণি চ তানি চ ক্রমশঃ. রলেটক- 
পূরকরুস্তকর্ভেদৈজ্জিবিধঃ প্রভঞ্জনায়াঃ ইতি প্রাণায়ামগ্কাঁরঃ 1. 

ক্রমপ্রাপ্তং প্রত্যাহ্ানং নিক্ব্পয়তি ইন্জিয়াণামিত্যাদি। প্লোত্রা- 
দীনামিজ্িক্সাণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ শব্দাদিভ্যং সক্কাশাৎ পাঁধাণে- 

পরিপ্রধুজপরজ্যাতবং প্রত্যাবর্তনং প্রত্যাহারঃন, নন্বিজিক্োীং 
স্বস্ববিষয়েভ্যো নিবর্তমং প্রত্যাহার-ইত্যুক্তং তন্ন সম্ভবতি শঙ্ধাদি 
বিষয়াপাং* ন্ধসাঁধনত্বেন বৈষয়িকন্প্ঠব্যতিরিক্ত নিরতিশযানন্দ- 
সন্ভাঁবে প্রমাণাভাবাৎ হৈরণ্যগর্ভাগ্যসৃতভোগস্তেম্বরেপাপি ত্যক্ঞ- 
মশকাত্বাদিতি ছেন্ন মৃটেঃ কর্মমজ ডৈর্বিষয়লম্পৃটেন্তযত্ত,মশকাত্ে- 
হপি শুদ্ধান্তঃকরণেন . সংসারাবিগ্ভকত্বদর্শিনা বিষয়দোষ 

শ্র্শনেন .তুচ্ছীক্কতশবাাদি বিষয়প্রপঞ্জেন পুরুযোত্বমেন ত্যক্তুং 
শক্যত্বাৎ অন্যথা সংসারএব লোলুপ্যেত। তন্মাৎ সন্ন্যাসমেষ্ং 

তপসাঙ্তিরিক্তমাহঃ । এতমেব লোঁকমিচ্ছস্তঃ প্রতাজিনঃ প্রত্র- 

জস্তি সর্ব ভূঃস্বাহেত্যগ্প, পরিত্যজ্য আত্মানমন্িচ্ছেৎ নন 
করা ন প্রজন্ম ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বদানপ্ডঃ 'অন্চর্যযা- 
দৰে রা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রত্রঞ্জেৎ বনাছা 

“সর্কা্্শান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরপং ব্রজ। সংসারমের 

উর সাক়দিদৃক্ষযা'। : প্রত্রগত্তযকতোদাহাঃ পরংবৈরাগ্য, 
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মাপ্রিতাঃ। প্রত্যিবিদিষাসি্যৈ 'বেদাজবচনাদয়ঃ1” ত্রহ্গাব্যাটপ্ত 
কতত্যাগনীক্ষান্তীতি . শঃতের্বলীদিত্যানিশ্রতিস্থতিডিঃ 1 : তথা 
আনন্দে ক্ষেতি ব্যজনাৎ এতপ্তৈযানন্বস্তান্তানি ভূতানি মাত্রা- 
সুপরীবস্তীতি' এযোহ্তা পরম-আনন্দং ' আম্মৈবানন্দঃ যদ" 
আনন্দো ন স্তাং আনর্দাঁন্ধেব খবিমানি ভূতানীত্যাদিক্রুতিভিন্চ 
দিত্যশ্মন্ধন্ত প্রতিগাঁদিতত্বাৎ. শব্ম।দিবৈষয়িকক্টুথব্যতি রিক্ত 
নিরূতিপয়ানন্দসত্তাবে প্রমাপাভাবাঁদিত্যেতদপি নিরুস্তং বোদ্ধব্যং। 
সম্প্রতি ধারণাং লক্ষয়তি অিতীয়েত্যাদি।: সর্বেষাঁং বুদ্ধিসাক্গি- 
তয়া' বিদ্বমানেহদ্বিতীরধস্তনি চিত্তক্ষেপণং ধারণেত্যর্থঃ। ধারণা” 

পাটবাভাবেন চিন্তস্থৈর্য্যাভাবাৎ, অস্থিভীপ্ববস্তনি * শিচ্ছিগ্ধ চিত্ত- 

বৃত্ধিপ্রবাহীকরথৎ ধ্যানমিত্যাহ তত্রেত্যাদি। সমাধিরুঞ্তএব 
মবিকল্পকঃ শ্রর্তব্য-ইত্যাহ সমাধিস্থিতি ॥ ৮* 1 

এবমস্যাজিনো! নির্বিবিকল্প্য লয়-বিক্ষেপটকধায়- 
পসাহ্যাদলক্ষণাশ্চতারে। বিশ্বাঃ সম্তভবস্তি। লয়স্তাবু। 

অখগুবন্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তেনিত্রা | অথগুবদ্বনধল- 
গ্বনেন চিত্তবৃত্তেরস্তাবলম্বনং বিক্ষেপঃ। লয়বিক্ষেপা- 

ভাবেৎপি চিততবৃত্েরাগাদিবাসনয়া স্ব্ধীভাবাৎ, অখণ্ড- 

বন্বনবলক্বনূং কধায়ঃ। অথগুবন্বনবলম্বনেনাপি চিত্ত- 

রত ্ িকললাননাস্বাদনং রসাস্থাধঃ সমাধ্যারম্তদময়ে 
গবিকলাননদম্বাদনূং বা ॥ ৮১ ॥ 
,উত ্ ষ্টা্লহিত, নির্বিকার: সিদথ, 

বি্ানব্যতিরেকেশ নিরাকরশৃ্ত. বন্ত,স্শক্যত্বাৎ অন্ত চড়ুরো 
বিদ্বান সন্র্মতি এ্রসিত্যাদি। শাস্ বিশ্বং লক্ষত্বত্ি লর 
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স্তাববিতি। লয়! দ্বিবিধঃ চিরকালমুক্াষ্টাঙ্সসহিতনির্বিকল্পক- 
সমাধ্যভ্যাসপাটবেনাতিতগুলোহতলক্ষিপ্তজলরিন্দুবৎ তৈষারহিত 
দীপকপিকাবচ্চ প্রত্যগতিঙ্নে পরমাননে চিত্তবৃতের্লয়ঃ প্রথমঃ। 
দ্বিতীয়ত মুচ্ছ্ণাবস্থাবং আলগ্তেন চিত্বৃত্ের্বাহশবাদিবিষয়, 
গ্রহণানাদরে সতি প্রত্যগাত্মন্বরূপানবভাসননাঁৎ বৃত্তেত্তক্নীভাব- 

লক্ষণনিদ্রারপঃ ৷ তত্রাছমঙ্গীকত্য দবিতীয়ন্ত বিশ্লত্বেন তত ত্যাগায় 

তংস্বরূপমাহণমখওবস্থিত্যাদি ৷ দ্বিতীয়ং বিস্বমাহু অখণ্ডেত্যাদি। 
অখগ্ডবস্ত গ্রহণায়াস্ত্থতয়৷ প্রবৃত্বায়াশ্চিতবৃত্তেশ্চিদনবলম্বনেন 
্রস্তপক্ষিবৎ পুরর্ববাহ্বিষয় শ্রহণায় প্্রবৃত্তিরিক্ষেপঃ ইত্ার্থঃ। 
তৃতীন্বং. বি্মমাহু লয়েত্যাদি। *রাগাদয়্ত্িবিধাঃ বাহাঃ আভ্য- 
স্তরাঃ বাঁসনামাত্ররূপাশ্চেতি। বাহাঃ পুজ্রাদিবিষয়াঃ। আভ্য- 
স্তরাঃ মনোরাজ্যাদয়: | সংস্কাররূপ। বাসনাময়। শত্রানেকগগ্মা 
ত্যন্তবাহবাভা্তররাগাগ্বস্থতবজনিতমংস্কবরৈঃ কলুষীকৃতং চিত্তং 
কথখঞ্চিং শ্রবণাদিসাধনেনাস্তপ্খমপি চৈতন্ত গ্রহণলামর্ঘ্যাভাবাৎ 

মধ্য এব স্তক্্বীভবতি যখ! রাজদশর্ার ব্বগৃহান্নির্গতা রাজমন্দিরং 

প্রবিষ্টঙ্ত কম্তচিৎ পুরুষন্ত দ্বারপাঁলনিরোধেন স্তত্বীকাবং তথ। 

পরিতাক্রবাহ্বিষয়স্ত অখওবস্তগ্রহণায় প্রবৃতন্তোদ্বুদ্ধরাগাদি+- 

সংস্কারৈ স্তব্ধীভাবাদখগুবস্তবগ্রহণং কষায় ইত্যর্গঃ। চতুর্থং বিশ্বমাহ, 

অথস্ডেতি। উক্ত মবিকয্পকসমাধ্যোর্দধ্যে ছিতীয়ঃ পন্ধানম্ুবিন্ধ- 
রিপুষটাবিশিষ্টন্ন্মিন্ যণ্মানন্দো! বাহশবাদিবিষয়প্রপঞ্চভারত্যাগ- 
প্রধুুজা লহ চৈতগ্তপ্রনুক্রঃ যখ। নিধিগ্রাহণায় প্রবৃতন্'নিধিপরি 
পাশকুুতপ্রেতাস্ভাবৃতন্ত নিধিপ্রাপ্্য ভাবেষপিভ্তাস্তনিইনিবৃত়ি-': 
মারেগ কোহপি অহাননিনো! ভৰি, তথ! সবিকরকষমীধাব্থক্জ-: 
বন্বনধূগরনেন, নিতআনবরদাশাদনাভাবেহপি 'অনিষ্টবাহুপ্রগঞ্জ- . 
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নিবৃত্তিজন্তানন্দং সবিকল্পকরপং ব্ঙ্জানন্াত্রমেণ শ্বাদয়তি তর্র- 
সাস্বাদনমিত্যর্থ: | পক্ষণান্তরমাহ, সমাধীত্যাদি। নির্বিকল্পক- 
সমাধ্যারস্তকালে' 'অনুতূয়মানসকল্লকানন্দত্যাগাসহিষুতয়৷ পু্ন- 
স্ান্তৈবান্বাদনং রসাম্বাদ ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ 

অনেন বিগ্চতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ববাতদীপ- 
বদচলং সদখগুচৈতন্মাত্রমবতিষ্ঠতে ধদা তদা 
নির্ধিিকল্পকঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে । তদুক্তং প্লয্ে সন্থো- 
ধয়েও চিত্বং বিক্ষিপ্তং শময়ে পুনঃ । সকধায়ং তথ্ধি- 
জানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং ন চালয়েু। নাশ্বাদয়েদ্রসং তত্র 
নিঃসঙগঃ প্রজ্ছয়া ভবে” 'ইতি। যথা দীপো! নিব!" 

তশ্থো নেঙ্গতে ইত্যাদি চ ॥৮২ 

প্রাপ্ক্তবিস্চতুষ্টনিবৃতেঃ ফলমাহ, অনেনেত্যাদি । লয়াদি- 
বিদ্বাভাবসহিতং চিত্তং যদ তদা নির্ববাতদীপবদচলমখণ্চৈতন্তা- 

মাত্রমবতিষ্ঠতে তদ! নির্বিক্লকং সমাধির্িত্যর্থঃ | লর়াদিবিস্র- 

সপ্তাবে তরিবৃত্তিপ্রকারে চ বৃদ্ধসন্মতিমাহ, তহ্ক্তমিত্যাদি। 
পুর্বোক্তলক্ষণে লয়ে জাতে সতি তগ্গিবৃত্র্থং চিততং সম্বোধয়েৎ 
চিন্তগতজাভ্যাদিপরিত্যাগেন চিত্তমুন্বোধয়েং। উক্তবিক্ষেপযুক্তং 
চিত্ত যদ! তবতি তন বিষয়ে বৈরাগ্যাদিন! চিত্তং শময়েৎ বহি 
খতাং পন্দিতযজ্যান্তপ্বথং কুর্ধ্যাৎ। উজ্তরাগাদিকযায়সহিতহ চিত্তং' 
বদ! ওকেং তদা বিজানীয়াৎ ইয়ং রাগাদিবাসনা বাহ্বিবন্গ্রাপিক? 
ন গুখগ্তবস্তপ্রাপিকা অতো নেগং জর্মীচীনেতি বিবিচ্য প্রত্যক্ 
প্রব্থবাসনাকঃ সকাশাদি্ং নিক! অতান্তাজ্যেয়মিতি জানীয়া- 
দিড়াখঃ । হৃখ! সম্যখস্বক্ত গ্রাপ্তং চিতং ঘা তবতি তা তচ্চিত্তং 



বেছাস্ত-সারঃ । গ১ 

কাযারসহিতং জানীয়্াৎ। তচ্চিত্তং যাবত! কালেন রাগাদিবাস- 

নাক্ষয়সহিতং ভবতি তাবৎ কালং তচ্চিত্ স্থানাৎ ন্ কম্পয়েৎ 

বাসনাক্ষয়ানত্তরং চিত্বঃ স্বতএব প্রত্যক্ গ্রবগং ভবতীত্যর্থঃ। 

নাস্বাদয়েতি পুর্বোক্তং সবিকর্পকরসং 'বিষয়প্রপঞ্চতা রত্যাগজন্তং 

নাস্বাদয়েৎ নানুভবেৎ। তত্র বুক্তিমাহ, নিঃসঙ্গ ইতি। যতে! 

নিঃসল্গে। বৈষয়িকস্খছুঃখাদিস্ঙ্গরহিতঃ অতঃ প্রজ্ঞয়! যুক্তে! তবেৎ 

স্থিততপ্রজ্ঞো ভবেদিত্যর্থ। তদুক্তং “্ভগবতা প্রজহাতি বদ! 
কামান্ সর্বাঁন্ পার্থ মনোগতান। আত্মন্তেবায্বনা তুষ্ট স্থিত- 
প্রজ্ঞ্তদোচ্যতে* ইতি । তন্মান্য়াদিবিঙ্গাভাবশিষ্টচিত্তস্ত চিন্মাত্র- 
তয়াবস্থানং নির্বিকল্পকসমাধিরিত্যর্থ: | তত্র ভগবছুক্তমাহ, ঘথে- 

ত্যাদি। অথ নির্বিকলকসমাধৌ হ্বগুরূপদিষ্টমার্গেন যধামতি 
কিঞ্চিছিচাধ্যতে। সঞ্চভূমিকোপেতন্ত চিত্তস্ত ভূমিকাত্রয়পরি- 

ত্যাগেনাধিশিষ্টভূমিকা্য়ং সমাধিরুচ্যন্তে । কাস্তাশ্চ ভুমিকাঃ। 

কষিপ্তং মৃঢ়ং বিক্ষিপ্তম্ একাগ্রং নিরুত্ধঞ্চেতি পঞ্চ চিত্তভূমিকাঃ 1 
 বর্তমানং ক্ষিপ্তমিতভ্যচ্যতে। 

নিদ্রাতদ্দ্রাদিগ্রস্তং চিত্তং মুঢ়মিত্যুচ্যতে। কাদাচিৎকধ্যানযুক্তং 

*বহির্গমনপীলমপি উক্তক্ষিগ্াদিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তং চিন্িমুচ্যতে । অত্র- 
্িপ্তমূয়োঃ সমাধিশক্কৈব নান্তীতি। বিক্ষিপ্ডেততু চেতসি বিঙ্গে- 
পাস্তর্ঠততয়! দহনান্ত্গতবীদবচ্দিতত সস্ভএব বিনাশা্ তদাপি 
ন্ সমাধি: । একাগ্রতাং .পতঞ্জলিঃ হুত্রয়তি শান্তোদিতৌ তুল্য- 

রত চিতগুকাগ্তাপরিশামঃ ইতি। অর্থ; শান্কোইভীতঃ 
উদিতো বর্তমান ্রতার়শ্চিততবৃততিং, অতীতগ্রত্যয়োংং পদার্থ 
পরিগৃরীতি উদনিভোপি অন্দে চেগহীযাৎ-তদ। তারুতে ভল্য, 
শত্ান ভবত; ভাদৃশ খুব চিত্ত পরিণাম একা গ্রতেছথাচ্যতে& 



খ২ 'বেদাস্তসারঃ। 

একারিতাভিবিলক্ষণ 'লমাধিং" তরয়তি স্বার্থ কা গ্রতযোঃ 

ক্ষয়োদরৌ, চিত পরিপাষঃ সমাধিরিতি। ববজোগুণেশ 
চাল্য- 

মানং চিত্তং জমেণ সর্কানর্থান্ পরিগৃহ্চাতি তন্ত রজোগুণনিরো- 

ধায় 'জিরমাণেন পরবস্ববিশেষেণ দিনে দিনে যোগিনঃ সর্ধার্থতা 

্ষীযতে একাগ্রতা চোদেতি তাদৃশচিত্তন্ত পরিণামঃ সমাধি- 

রিতা্থ। তন্ত সমাধেরইইটীজেমু বমনিরমাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারাঃ 

পঞ্চ কষহিরঙ্গানি হিংসাধিভ্যো নিষিদ্ধেভ্যো যোগিনধুকম্্মত্যো যম- 

সবপ্তি নিবর্তযস্তীত্যহিংসাদয়ো। বমাঃ | জন্মহেতোঃ কাম্যধর্ম্াঙ্লিবর্তয 

মোক্ষহেতৌ ' নিফামধর্মে নিয়ময়স্তি প্রেরয়স্তীতি শৌচাদয়ো 

নিয়মাঃ। যমনিয়ময়োরনুষ্টানবৈলক্ষপ্যং পমর্্যতে *যমান্ সেবেত 

সততং 'ন নিতাং নিয়মান্ বুধঃ। যমান্ পতত্যকুর্বাণ্! নিমীনু 

কেবলান্, ভজ্ন্নিতি। বৃদ্ধা যমনিয়মৌ সমীক্ষ্য যমবন্ধলেষু গ্রধ- 

ত্য বুদ্ধিমন্ন্দধীত। আননগ্রীপায়াম প্রত্যাহীরাঃ ব্যাখ্যাতাঃ । 

ধ্যানধারণস্মা ধিত্রয়ং মনোবিষক্বত্বাৎ সন্প্রভ্ভাতনমাধেরত্তরঙ্গং 

যমাদিকন্ধ বহিরঙ্গং তথ! চ কেনাপি পুণ্যেনাস্তরঙ্গে প্রথমং লন্ধে 

দন্ত বহিরলাভায় নাতি প্রয়াস কর্তব্যঃ। বযত্বপি পতঞ্জলিনা, 

কাল সম্প্রজ্ঞাতদমাধয়ো৷ বহধ৷ 

প্রগঞ্িতাঃ তথাপি: তেষামন্তদ্ধানাকাঁশগ মনাদিসিদ্ধিহতুতয 

রধিরোধিত্বাৎ নাম্মাতিত্তত্রাদরঃ ক্রিয়তে তথা চোঁক্কং 

বশিষ্টেন।, 'জ্ীয়াম-উবা-_ জীবগুক্েশরীরাপাং কথমাদ্মবিদা্বর । 

শো হেই মৃত আকাশগমহাদর 1” বশিষ্ঠ উবাচ! "অনাত্ম- 

ৃ টা-িদি্জাানি বাঁছতি । রি রবযদমর্রিারালধূকা- 

ীতোব/ধ মাঁতব বিষয় আস্মজো হা্মনাঝানৃক 
ধন পো নাঁরিগাসহ্বাবতি । বেপকেচন অগন্ারাত্তান: 
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বিগ্তামরান্ ধিহঃ | কখং তেধু কিলাতিজঞ্ত্যকর্ণবিভো। মিমর্জতি। 
দব্যমঞ্্রফিগ়াকালধুক্য়: সাঁধুসিছিদাঃ1 পরমাখ্মপদগ্রার্থো নোপ- 
কুর্বন্তি ফাশ্ঠনেতি।” আখাধিবয়প্ত সম্পরঞ্জাতমমাধিবাসনাক্ষয়ন্ঠ 

নিক্বোধসধাধেশ্চ হেতুঃ তগ্মাতত্রাদরঃ কতঃ। অথ পঞ্চভূমিকা 

রূপঃ চিত বিশৌোখলক্ষণঃ সমাধিনিক্ঈপ্যতে | তঞ্চ সমাধিং গতর- 
রতি । খ্াখামনিপ্লোধসংস্কারয়োরতিতবপ্রাহর্ভাবো নিয়ো ধলক্ষণ- 
চিত্বান্বয়োনিকৌধঃ পরিণাম ইতি । বু[খানসংগ্কারাঃ লমাধি 
বোধিনঃ তে চ নিরোধহেতুন। যোগিপ্রবত্বেন প্রতিদিনং গ্রতি- 
ক্ষণধচাতিভূরন্ে, উিয়োধিনস্ট সংক্কারাঃ প্রাহর্তবস্তি। থা সতি 
নিরোধে একৈ গ্রিন ক্ষণে ভিতমন্তুগচ্ছতি। সৌয়সীটুচিত্ত 
পুরিপাসে! ভবতি, বা দা অসংপ্রজ্ঞাসমাধিরুচাতে ইত্যর্থঃ ॥৮২। 

ঝানধ জী বগ্-লক্ষণ-বুতাতে। শীবন্মুক্তো নাম 
স্ব্ববীপাখণু শুদ্ধ ৪৮ নেন তদঙ্ঠানস্বাখনহা রা 

স্বস্বরপাখণ্ডে ব্রচক্মণি সাঙ্গাৎকতে সতি অজ্ঞামতৎ 

কার্ধাসঞ্চি তকর্মানংশরবিপর্য্যগ্লাীনাঁমপি বাথ্থিততত্বা- 

* দর্থিজাবদ্ধরহিতো। প্রঙ্গনিষ্ঠঃ1 গ্তিস্তাতে হা গ্রস্থি- 
শ্ছিষ্ঠত্তে জর্বাসংশয়াঃ। জ্দীয়ত্তে চান কষর্মণি তণ্মিন্ 
তৃষি' পরাধর়ে” ইত্যাদি আবতেঃ ॥ ৯৩ ॥ 

» এ লষাধিষীং ধীবাযুটউখ তত মানষ্ঠেডি মনদি 
নিধায়, প্রথমং জীবন্মুতপ্দপং এভিপারনিনুং (প্রজিজাদীতে 
অথেদযাদি। তথ দক্গগারার, িখুকোলাযসতযাদিল। হন্ষিষ্ঠ 

ইনি, মা রি হগানিরে। নীবনুক্ত ইডি, তা 

নী, 



পর বেদান্-লারঃ | 
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লক্ষপং জীবড়ী গুরু ছি কর্তততোক, দবাখহংখলক্ষণোহখিলে! 
হন্চিতধর্ধাণ, ঝা জেশনগানাঘন্ধে। ধৃতি, চেন ছি? পরিত্যক্ত" 

বন্ধনঃ টন্ষণি দিষ্ঠা তনৈকগন্ধড। বন্ড স রন্ধলি্ঃ জীবন্ধুকু ইত্যর্থঃ। 
সকগধদ্ধরাহিত্যে হেতায়াহ, বুন্সবাপেতি। গকক্ুতিত্বাযৃভটব- 
বরন্ধাখ্মৈকত্ববিষ্াতনন -বুলারানতৎকার্ঘাসকিতকর্ম্মাদীনাষপি 
বাধিতত্বাৎ শর্বসন্ধরাহিক্ষাসুৎপন্কাতে ইততার্থঃ। তব চ ক্রুতিমাহ 
কিছ ইতরাদি ॥ ৮০৪ 

অন্ত বুখানসময়ে। মাংসশোণিতমৃত্রপুরীষাদি 
ভাজনেস শরীরেণ, দ্ান্ধমান্জ্যাপটুত্থাদিভাজনেনেজিয়' 
গ্রামেন, অঙগনারাপিগা সামকমোদাদিতাজনেনাস্ত/ 
করণেন চ, ততৎপূরববপূর্বববাননয়া কিদাশানি ঈশ্াশি 
ভুজামানানি জ্ঞানাবিরুত্ধাস্তায়ন্ধফলানি চ পশ্টক্পপি' 
বধিতত্বাৎ পরমার্থতো! ন পশ্যতি ॥ ঘখ ইদদিল্রজাল, 
বিতি জ্ঞারবান্, ওদ্বিজ্রজালং পশ্থপি পরমার্থমিদ. 

বিডি ন পশ্ঠঁড়ি। প্ল্চক্ষুরচক্ষুরিঘ, সন্কর্থোছকণ ইব, 
সমন! অসন। ইব, বাগানে পণ ইব" ইতি শ্রাতেঃ। 
উক্তঞ্চ পনুযুগ্তবজী প্রতি (ঘন পঞ্ঠতি, খরগ পশ্যয়পি 
চাতরবৃতঃ। তখাগি কুর্দাযপি নিজিন্স্চ বঃ, ল জম 
দিশ্লাসন্টড়ী হ দিপ্টর? ইতি | ৮৪ 8 '. 
নযেকাদুপজীবন্তেক বেয়া হিতানি সম বেভ্যাশতয 

মখগুটাঠাকের ইলা লনিরশিকিসৌধলনূজাছিখজ, দাড়ান 
'ধিধাত্বেন তানেংপি পরমার্থতরা ভানং নেঙ্যাহ, 'রষিজ্যাদিনা 
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নগত্ততীত্যন্েদ। খনিরর্থে জিব) বউসরিতযাহি:। 'আাচীর্য্য- 
বচনং প্রাসাপরতি উফোধযাদি। ইহ) খারারজধীদযাবিং নান 
ইতি ফে জিশ্চনঃ ইতর। অ ক টউপেক্গারীগাহ, বইীতি। বং 
কোছপি মহাপুজযো অন্ধাাকস্বসাপনধধীর়ে নিলমন্তাতেদ- 
বুদ্ধি সুখ বন্থায়াং বা ধৈতং ন গতি, তথা বাখাহুনীদা রন 
জাগ্রদবন্থায়ামপি বৈতং ন পশুতি, ভগ্্র্যা অনধ্যতিসিকক- 
পদার্থাভাবাৎ পন বখোকঃ | ফিঞ বধাচিৎ বুখানশায়ামবিভ্ক- 
দংস্কীরলেশবশাৎ তিক্ষাউনাদিব্যবহাসেপ রং ,পুগালিি সমাধ্য- 

ত্যাসসামর্থ্যবশামখর্েন পণ্ততি, স চ ভগ । ঘ্চ ল্েক- 
দংহপ্রার্থং নিত্যাদিকস্্াশি কুর্যাইপি আর্মানি কর্তৃত্থাভাবনিস্চয়েন 
নজির: ঝুর্রহিতে। ঢুবতি, কলের ন লিপ্ত, স জীনুক্কা' 
নাত সংশকঃ কর্তব্য ইত্যর্থ ॥ ৮৪ 1 

অন্ক জানাও পূর্বর্ষং, বিশ্খ়াধানামেবাহার বিহা- 
রার্দীনাং  অণুবৃত্তিবঙ্ছুভধালদানামেধান্ুবৃত্তির্জবতি, 
শুভাগুতয়োরোদা সিন্তং ব1। তঙগুধ্তং *বুক্ধাদৈতসতত্বন্ত 
বখেক্টাচরণং যদদি। শুনাং তথদূপীক্ষেব কো তোদো- 
হশুটিভক্ষণে বিদ্ধ মন্ত''গ আত্মাজ্ডো 
নচেওর ইতি ॥ ৮৫ 1 

উাানী-বখানিশ্বাদীনি ' ছডাপ-পাধনা্ঠ হেট কাদিয়ঃ 
সদ্গুখান্চালক্ধাদীববগুবেত্বত্ে । তেছুকং--« উতৎপ্জা- 
আববোধন্ঠ হাথে খ্বাদয়ো শুণাঃ। অধস্ঠতো ভবস্যত্য 
ন তু সাধনযশিণঃ* ইতি ॥ ৮৬ ॥ 
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কি: বহন ক্ময়ং গেহ্হাআাদাতার্নিচ্ছা নিচ্চাপরেজছা- 
' নাপিভালি। তু অনাগাদ্তাদারাক লাখ দৃন্জর সঃ” 

ফদাডাপাীজানরক্ঠাজর: সন, তাহসমে হাতাগার 
'পরধভদ্ধাম। প্রাণে! লাগে গতি, 'গজ্াঈততকাধ্যসংক্কী- 
রাামগি খিলীশা)। পরমফৈতঘলামানসৌবিয়লসধিল- 
তে তাস গং রক্ষা বন্িষ্ঠাতে, ' *ন উদ্য 
শী িুদহ্তারেব। সসব্ী়তে, িমুক্তম্চ বিমু: 
চে” ইত্োবমািজতে, ইডি 0৮৭৪ 

মুস্বস্তু জী ম্ম পু্যপপ্রশো নার্ীত্য- 
ভিমানষশাৎ ৬৮৪৪৯ পরিহযি েক্াছি। অন্ত 
পুর্বোক্তজীবধ্ুদ্ষন্ত ক্ঞান/ৎ প্রাগেব, শাস্বযাদিগুপৈরগুতবাসনায়া 
নিবাকিকায়াঃ হলাজবশাদাগবীবহ্নাছা কা দিগাবসিসৎ) : তত 
ভালোর দশ কামার বায়জাডাযজির্তি। নবন্জচানা 
মিকাখঃ। নর কিরকাপনানা মন্র়েরঠি শঞাগব নানান. কিং 
তাজ) তক আব খক্ছেয়াঃসি। ন্মাজজী ব্যস্ত খেই, 
চরণপ্রসঞ্জে! নাভীতি, ডাঃ অনি গ্রহ্থাততরং বনধাদ্যৃতি তচুক, 

মিঙ্যানি। জঁবগুকণ্ত বন্মজান্বাভিমাঝে। নানী পি ধগ্সতি- 
মাঁহ,গ্রন্থবিষবামিত্যাধি । অন্ধ বিছ্যাং বখেকটাচরপঞ্সলে! লান্তী- 
তু, বস্থাগার ধন ণগাছিবাান। ন পিতাম্যান,- “নাড়ি ভাহ্ংকতে। 
ভাবে, নিজ ন জিরা । হয়ামি হশীমান লোনা মুন, মি ন 
৪৯৮ হায়েধ্পতসহআধা় হুর রদধালন্দাগীড়ি 
পরমার্থাবিৎ ন্ পুষটশার্ন চ পাপৈরিগ্য আুদঃ অখমেধসহআাণি 
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্রন্মহক্ষ্যাশতানি চ। কুর্বন্নপি ন লিপ্ত যম্েকস্বং শ্রপশ্ততি। 
“সড়য়াদতমবং প্রাপ্্রেডদর্থং যততে চি যৃঃ1 স পুত স্বয়ং গন্ধং ্ বতয- 
শের হীক্ষতি। জার়ববকৃর্পা নাত্বাৎ বুধানামন্তখাকণ!। বর্কানং তেন 
ালার্ধে বিবানতবং নু পৃত্িগিড়াি,লিশ্তাবিফুররবাকো- 
হ্যাং বথেষ্টাচুরণ্তঙ্গীকারাদিতি ছেৎ সত্যং তেষাং বনানাং 
বিঘ্ত্স্বতিপরন্থেন তৎকর্তব্মিত্যঅ তাৎপর্যযাড়াবাৎ। তৃদুক্ক” 
মাচার্যোঃ “অআুধর্দাজ্ায়তেধ্জানং যথেক্টাচর্ণং ততঃ | ধর্শকার্েঃ 
কথং তং স্তাৎ যর ধর্দ বিনন্ততীতি |» নযেধম্সানিদ্ধমনান্তিত্বম- 
হিংসাক্ষান্ত্িরার্জবমিত্যাদিন্বত্যুকসাধনন্ত অক! সর্বাতুতানামি- 
ত্যাদিবনৈ? * গ্রতিপান্য মান্লাধেইত্বাদিগুণসমূহত্ত চ বিছুষ! 
সষ্পা্ভমানদবতুবণাৎ, তেন, সদ বিরোধূমপেধানমানিত্বাদিসস্পাদ- 
দা চ নিবিদিহা নয বিমাাৎ... যা লকষালকারবহ- 
বর্রমানাৎ ন বিরোধ ইত্যাহ, ত্দানীমিত্যাদি জীবদ্ুকা বসায়, 
মিতার্থঃ। অন্থিযর্থে বার্থিকসগ্মতিমার। তদ্ুকুমিত্যাদি। অর 

বি্বত্যন্ননমিনে। জীবনুক্াবেইব্বাদয়ে। গাও ভপ্রযান্থেন শ্ব- 
এব ভব্কি, ন ভু সাধনক্পিণঃ। তং প্রতি তে সাধনরূপাঃ ন্ 

ভবস্তি( তত্র হেতুমাহ উৎপন্লেত্ধি। বযত-উৎপ্ন আয্মাববোধে।, 
বন্ধটপ্কত্বনিশ্চয়রূপ; ব্মতবাড় তে খুণাঃ। জুক্ষণত্েটনের ভবর্তী- 
তান্বগ্ঃ | *ইয়ত। গ্রবন্ধেন প্রতিপাদিতেখন্মিন্ বেদাক্টলায়াখ্যোগ্রন্থে। 
বীদগুপ্রযহংসপরিভ্রাজকাচার্য্যমদ্াদন্দযোগীঙ্গেশ মহাপূরুষেণ অথ 
বেদান্ছে। নামেত্যারতা লাধনচড়ুইদসম্পর়র প্রযাত্য়ধিকারিণে! 
মৃখাক্জানৃনিবৃত্রিপরমানন প্রাপ্তিনিদ্ধয়ে , গ্রড়ীয়ষানাবিস্তকলক্ল- 
প্রপঞ্চজাতন্ত থপ্য্যায়োপাপবায়পূরংসয়ং সবিহবরং নিগ্রপঞ্চং 
গ্রতিগাস্ত তৎসাধনঞ্চ অ্রবণাদিকং সপ্রপঞ্চভিধায় তন্যৈবাধি- 
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কারিণস্তত্বমন্তাদিশ্রবণানত্তররং ব্রন্ধাখ্রৈকতবসাক্ষাৎকাক্সেণ নিরখা- 
লমবাতেদবুষেজীবগু্ং প্রদর্শিত, এতাবতৈব কাঁধ্যসিদ্ধিঃ কিং 
বহু লেখনেনের্ডি নিলি নিধায়, সপ্রতি অভৈব জীবন্ত 
্বপ্রকাশাস্বাননাঁছভবৈক নিউ ভোপ্রতীত্যতাখেহপি অবিষ্থা- 
লেশবশাৎ প্রাযং বর্মভূঙানৌ, ভিক্ষটিনাদিদেহ্যাজামাঝায়া 

বিশিষ্ট অঙ্গীতৃত এবাধতিঠতে ইতাপিসংহরতি, কিং বছনেত্যা- 
দিদা। শ্রাং প্রিবিধং শেচছাক্কতং, ভিঙ্গ্টনাদি পুমাধ্যবন্থায়াং 
শিকষাদিভিনী়িমাদাদিকফত পযেচ্ছাকতং, সমাধ্যবস্থাক্জাং খা 
আকাঁশফলপার্ধবং অকশ্াৎ জাযমাদং পাধাণপতনধপ্টফযেধা- 
দিফযনিচ্ছারতং। স টাঙ্কং আীবনুক্তঃ, প্রো্্রিবিধপ্রায়হী: 
প্রাপিতং খুখসাখনগৃতধন্ খুদ্যা্দিলাক্ষিতরা সর্ধাবতাসকঃ গন, 
তোগেনারনবকর্া্গয়ে সতি, এরতাগতিরপরখীত্মলি প্রান্াদিলরা 
নত্তরং প্রণষ্টারষিওকসংসারঠ কতা: ক৮4৪০০৪৮-৭ 
ভালে! বঙগৈবাবিষ্ঠতে ইতি, গকলবেদরহউতাৎপর্যমিত্যর্থ;। 
ছায়ং জীবনুজো, বৃহধ্যাসথাপাধিলয়ে সতি, খটাহ্াপাঁধিধিনিশুকা- 
কাশব্থুক ইতাপচারব্যবহারজীগৃতধতি, ব্ব্াপি অধস্তন 
তহকষাচর্াঃ *নদিক়্োধো ন ঠৌৎপতথির্ন খন ন চ সাধক, 
হব ছু ই্োা গনী ইতি। অর জীব 

, প্রারাধ্যরিগর্ীরত, অন্ঠিতপগ্ুলোইক্ষিক্নীয় 
বিদ্বুবং, প্রস্তাগতিন্ঈপরবানবলীনস্থাৎ। স্ুলশরীরং গোডিউতীতি।" 
উপ রং জীবনকে! ভীবগেব দৃশা- 

নাঁৎ বিশেষণ খু! পন, বর্তধানদেহপাঁতে 
চাবিদেহ্ধন্ধাৎ হিশেষেশ খুচ্যতে ইত্যত্রাদি শ্রুতিযাঁহ 
শাতি। বৃহদারপ্যকেকপি বা "রবে পরসুচান্ে কানা যেত 



বেদাস্ত-সারঃ। গদি 

হৃদি স্থিতাঃ। অর. মর্ডেয্মুতে। তবত্যত অক্ষ সহ” ইতি! 

বাশিষ্ঠোংপি পনীরস্যরুপদং যত! হে কালেয়াৎরুতে। ভবতা 
দেহমুক্রত্ব: পরম: স্পন্মতঁয়িবেতি।* “জস্গো। হয়ং, পুরুষ 
আ্যকাব্বৎ সর্ধগন্ক্চ নিতাঃ অনগারিয় শুধমপীপবিছসি্ত্যানি- 

হ্রত্যা,প্রত্যগাত্ুনে! নিত্যনবপরিপূর্নবকুটসথত্ররুণাৎ উৎপত্থ্যাপ্তি- 

বিরৃতিমূংস্কারচতুর্জিধক্রিয়াকরাবিলক্ষগান্েন বিস্ত! নিত্যনিবৃরাঁ 

বিস্বানিসৃতিমাতেশ: প্রা এবাত্ পুনঃ পাপ ইত্যুপচর্ধ্যতে ॥ 
অধিষঠানন্ত গমন্লীভারে . অধান্তন্ত নোক্ষকলরগমনালোগাৎ ন 

সালোক্যাদিসুক্তিদস্তবঃ | দন্ত অগীপিন্ত রিয়াসাধ্যক্জ,. বন্ধনো, 

বিস্তমানানর্থালিরহরণ্চ পুরা, দৃষ্টং অত্রঃতদড়াবাঙ কথাঃ 

পুরুযার্থত্বমিতি . চেৎ ন অন্ুযোরেচ: /পুরুযার্ঘকমিতি,নিযমাভাবাৎ 

্চ্ছায়াযামারোঠরিতরক্ষসে। বিশ্বদ্বর &গতচাস্টীকরন্, ভান্তপুরুফ" 

গাগুবাক্যেন তঙকোপিবৃত্যাপ্তোরপি গকয়া্রবর্েঃ জজ সংগ্রহঃ। 

আত্মান্ধ।'নমলং নিরত্বমমলাং প্রাপ্ত, তত্বং পরং ক্ঠরাভিরণা দি 

বদ্বুমরশাচ্ছায়াপিশাচী, বুখা। কআগ্োক্যাপ্তিনিতৃদ্ধিব্ৎ শ্রুতি- 

শিরোন্ক্ষানৎ, গরোরুখিআদ্ষতযবারেনিরাসতং পরল প্রা 

তয়োকষযতে ইড়ি। নল... মুনি... বশি্ঠভীক্গতীনাঃ 
লি 

। গ এ কু বাচাং 

গামা. জব তরি ত্র 
শোবপান্মবিমিদিককিমি 1য় যব . মুকিত 
গাদন. তরুজং শেষে তীরে নীপরগৃহে বা া্তিরপি গ্ি 
তাজনূ:সেহং। জাননমকালে সুকষ-টকবল্যু বাতি হওলোক ইডি 



৮5 বেদাস্ত'লারঃ। 

বশিষ্ঠাদীনাক্বাধিফারিকগ্পুপধত্েন ধাধ্দর্থিকাযং প্রারজধবেগ প্রযুজ- 
শাঁপাদীপা স্বীষ্কতাবাস্তকদেহপাতেখপি তদদেহভাবিভোগন্ঠ'সিধা- 
রগলিতুদশক্যন্থাৎ প্রারন্বস্ত বিনা ভোগেন ক্ষয়ানুপপতেঃ। ধাধদধি- 
কাঁরমবস্থিতিরাধিকারিকাঁপাঁমিতি তগহগথযা্সৈর্ধিশেবিতত্বাৎ। 
অশ্বধারদীনাঞ্চ প্র(রন্ধকর্মলোনেকদেহারস্ক ত্বসস্ভবেহপি চরমদেহং 
বিনাপরোক্ষজানোৎপত্তেকসস্তবাৎ বামদেঘে তথা দৃষ্টত্বাৎ জন্যথ। 
গস শ্রবণাস্তভাধেন জ্ঞানোৎপত্তান্থপপত্তেঃ | অন্তু জাঁনিনাঘপি 
স্বপ্লাবস্থায়াং দেহাস্তরত্বীষ্ধারবৎ সুক্তানীমপি পুমর্দেহাস্তরন্থীকার: 
কিং ন স্তার্দিতি, চেন কে শ্বপ্রং সএাবিশদিত্যারদিবাফোষু কণ্ঠা- 

শির্গমনাভাবশ্রবণাৎ দেহাস্তরপাপ্ে্ঠ তাশ্তয়ঞ্তিপত্াবিত্যত্র 

দেহানজিরমনশ্রবণাৎ বৈষম্যং। তই ক্ষা্গে--“বশ্মিম দেহে দৃড়ং 
জানপরোক্ষং বিজাতে ৷ তদ্গেহপাতপধ্যস্তমেব সংসারদর্শনম্। 
পুরাঁপি নাস্তি সংসারদর্শনংপরমার্থতঃ । কখং তদদর্শনং দেহবিনাধা- 
দৃর্ধমুচাতে । তল্মাদ্রক্ষাত্মবিজীনং দৃঢ়ং ঢরঅবিগ্রহে । জায়তে 

মুক্তিদং জানপ্রাসাদাদেব মুচ্যতে” ইতি। তন্মাৎ বুষ্ঠ্জীং বিমুজ্ঞন্চ 
বিমুট্যতে ইতি । নিত্যগুবপরিপূর্ণমন্বরং সঙ্চিদাতকমখণ্ুসক্ষরং। 
সর্ধদ্য সুখমবোধততকতৈর্বর্জিতং সদসদ্মি তৎপয়ং। গৌবর্ধীন- 
প্রেরণর্! বিমুকে ক্ষেঞ্জে পবিত্রে লক্ষাসংহথোনী বেদাধিসারগ্ত চকার 
টাকাং গুরোধিনীং বিশ্বপতেঃ পুরন্তাৎ । জাতে পঞ্চপত্ভাধিকে দশ- 

শক্তে ঈৎলয়াণাং পুনঃ সংগাতে শউবংসয়ে প্রভূবর! জীশালিবাহে 
শকে (,প্রাধে হু বিধৎসয়ে শুভনুচৌ মানেহক্মভ্যারডিখে প্রাপ্ত 
ভারববাসরে নয়হরিহীকাখকারোঞ্জলাম্ ॥ ৮৫৯৮৭ | 

গর্গারাহিরজ্। 
নট 

* 1 উরনারাজ্াজিদা 



বেদান্ত পার । 

মঙ্গলাচরণ । 
দর্বব্াযাপী, নিত্য, চৈতন্তশ্বরূপ, আনন্দময় এবং বাঁকযমনের 

অগোচর, অথচ জগতের আধার, এবম্িধ পরমাত্মাকে (ব্রদ্ধকে ) 

আমি অভিলধিত সিদ্ধির নিমিত্ত আশ্রয় করি। 

»গ্রতিজ্ঞা । 

জীনাত্ম। ও পরমাস্মা, এই ছুয়ের ভেদজান বিদুরিত হওয়াতে 
ধহার “অদ্বয়ানন্ন”” নাম সার্থক “হইয়াছে, সেই অঘয়াননা 

গুরুকে সেব। করিয়া, আমি যথাবুদ্ধি বেদাস্তসার অর্থাৎ 

বেদাস্তের' সার বা! সিদ্ধান্তভাগ বর্ণন করিব। 

শান্সারভ্ত | 

বেদান্ত কি? 

প্রত্যেক বেদের অস্তে অর্থাৎ শেষভাগে থে ব্রঙ্গাত্ম“গ্রতি- 

পাদক বাক্যরাশি কথিত হইয়াছে, তাহার নাম পউপনিষৎ”। 

সেই উপনিষস্তাগই বেদান্ত) এবং তাহার উপক্কানী বলিয়া 

শারীরক-সৃব প্রভৃতি জন্তান্ত গ্রন্থ ৪ বেদান্ত । উপ+*নি+-যদ+ 
দ্কিপৃস্উপনিযৎখ। উপস্সমীপন্থ; অর্থাৎ অডাী নশীপদ্ 

অস্তরাত্মা। নিস্নিশ্চয়) অর্থাৎ ভিনিই রন, এইবগমিশ্টয। 



২ বেদাস্ত-্লার। 

বদ-নাশ) অজ্ঞানের নাশ। মিলিতার্থ এই ষে, যে বিদ্যা 

অনুশীলন করিলে ছুঃখ, জন্ম ও মরণাদ্দির মৃলীতভৃত অজ্ঞান 

নাশ হয়, সেই ব্রন্ববিদ্ভাই উপনিষৎ। তাদুশ ব্রহ্গজ্ঞান যে যে 

গ্রন্থের দ্বার] উৎপাদিত হুইতে পারে, তাহাও উপনিষৎ ও 

বেদান্ত নামের যোগ্য । 

আমার এই গ্রন্থ বেদাস্তের প্রকরণ অর্থাৎ বেদাস্তের গ্রধান 
অংশের প্রতিপাদ্ক ; সুতরাং বেদান্তের যে অন্ুবৃদ্ধ, ইহার ও 
সেই অন্ুবন্ধ বলিয়! সেগুলি আর স্বতন্ত্রূপে বলিতে হইবে ন।। 

অন্ুবন্ধ কি ? 

নিনিত্ত । অনুবন্ধ আর নিমিগ্ত একই কথা । অধিকারী, 

বিষয়, সন্বদ্ধ ও প্রয়োজন, এই চারি গ্রকার অন্ুবন্ধ বা নিমিভ, 
প্রত্যেক শান্ত্রেই থাকে । অভিপ্রায় এই যে, অধিকারী অর্থাৎ 
বুঝিতে ও করিতে সক্ষম, এন্প ব্যক্তি যদি না থাকে, তবে বল্! 

না বলা তুলা । অতএব বক্তব্য শাস্ত্রের অধিকারী কেহ আছে 

কি না, দেখ। আবন্তক। অধিকারীর স্তায় শাস্ত্রের কিয় অর্থাৎ 

কোন এক বিশিষ্ট ফলপ্রদ প্রতিপাদ্য বস্ত থাক আবশ্তক। 

তাহা ন। থাকিলে আত্মহিতেচ্ছ, লোকের তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে 

কেন? এবং সেই প্রতিপাস্থ স্ব আর শাস্ত্র, এই উভয়ের পরম্পব 

প্রতিপাগ্ ও গ্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধ থাকাও আবশ্তক; নচেৎ 
সেই অসন্বদ্ধ গ্রলাপে কি ফল দর্শিবে? অধিকারী, বিষুদ্ধ ও 

'সম্বদ্ধ খাকিলেও হইবে ন1) প্রয়োজন থাকাও আবশ্তক | কেনন। 

বিন প্রয়োঞদে কেহই কোনও কার্য্য গ্রবৃত্ হয় না। এই জন্ত 
প্রত্যেক শার্ীই উল্লিখিত চারি গ্রকার অনুবন্ধ থাকে এবং 
এইবদাস্তশান্ত্রেও তাহার অসস্ভাঁৰ নাই। 



বেদান্ত-সার । ৩ 
কিরূপ ব্যক্তি বেদান্তের অধিকারী ? 

যিনি বিধিপুর্র্বক বেদবেদাস্ত অধ্যয়ন করিয়া! তাহার স্থূল 
মনন বুঝিয়াছেন, ইহুজন্মো কি জন্মাস্তরে, কাম্যকর্মা ও শাস্তরনিিদ্ধ 
কর্ম পরিত্যাগপুর্্বক কেবল নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তের 
অন্ুঠান দ্বার নিম্প।প ও নির্্মলচিত্ত হুইয়! তত্বজ্ঞানের উপকারী 

চারি গ্রকার কার্ধ্য অভ্যাস করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত 

অধিকারী ।* 

কাম্যকর্ম কি? 

শাস্ত্রে স্বর্গ,কি অন্তান্ত সুখের কামনায় যে সকল কর্ম করি- 

বার উপদেশ আছে, সেই সকল কর্ম কাম্য।, যেমন জ্যোতি- 

হাম যাগ, সোমযাগ, রাজন যজ্ঞ গ্রভৃতি। 
"নিষিদ্ধ কর্দকি? | 

নরক কিঅন্ত কোন অনিষ্টের হেতু বলিয়া শান্ত্রে যাহ! 

করিতে নিষেধ আছে, সেই সকল কাধ্য নিষিদ্ধ বলিয়। গণ্য । 
যথা ;---বক্গহত্যা ও বৃথ! হিংস! প্রভৃতি । 

'. নিত্যকর্্ম।--যাহা না করিলে পাপক্ষয় হয় ন1, তাহাই 

নিত্যকর্্ম। যেমন সন্ধ্যাবন্দন। প্রভৃতি । 

নৈমিত্তিক কর্ম ।__-যে সকল কর্ম কোনও এক নিমিত্ত উপ- 

লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাঁছ। নৈমিত্তিক নামে খ্যাত। যথা-_পুত্রেষ্টি- 
যাগ ও জাতকর্খ প্রভৃতি । | 

গ্রাযশ্চি্ত ।--যে সকল কার্ধা কেবল পাপক্ষয়ের জন্ত বিহিত, 

তাহ প্রায়শ্চিত্ত । চান্দ্রার়ণ ও অন্তান্ত অনেক প্রকার প্রায়" 

শ্চিত্বের উপদেশ আছে। 

উপাসনা ।--শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবশ্ধন্বন করিয়া, সণ ব্রঙ্গে 
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মনোনিবেশ করা। শান্ত্রে অনেক গ্রকার উপাসনার উপদেশ 

আছে। তন্মধ্যে, *শাণ্ডিল্য বিদ্যা" নামে উপাসনাটা ছান্দোগ্য 

ব্রাঙ্মণে উক্ত হুইয়াছে। 
উল্লিখিত কর্মের দ্বার বুদ্ধিগুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের দোষরাশি 

বিদুরিত হয় এবং উপাসনাব দ্বার! চিতের চঞ্চল স্বভাব তিরো- 

হিত হইয়। একাগ্র অবস্থ! অত্যন্ত হয়। বেদে উক্ত হইয়াছে যে, 

প্রাহ্মণের। বেদ অর্থাৎ বেদবিহিত যাগধজ্ঞাদি এবং ঙ্লানসব্যাপার 

রূপ উপাসনার দ্বারা সেই__-এই আত্মাকে (সেই » পরমাত্মা ॥ 

এই -*জীবাক্সা। ) জানিতে পারিবেন। 

স্থতিকার খরিরাও বলিয়াছেন, “তপন্তার বারা পাঁপক্ষয় 

হয়, এবং উপাসনার দ্বার! মোক্ষ লাভ “হয় 1” 
চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতা ,লাভ ভিঙ্ন উহাদের পিতৃপোক ও 

সত্যলোক প্রাপ্তিরাপ আনুষঙ্গিক ফলও আছে। কেননাও বেদে 

উক্ত হইয়াছে যে, “নিত্য নৈমিত্তিক কর্দের দ্বার! পিতৃলোক 
প্রাণ্তি অর্থাৎ স্বর্গগতি হুয় এবং উপাসনার ঘার! সত্যলোক 

অর্থাৎ ব্রহ্বলোক লাভ হুয়।” 

পূর্বোক্ত চারি প্রকার সাধন কিএকি ? 

(১) কোন্ বস্ত নিত্য, কোন বস্ত অনিত্য, তাহ! বিবচন। 

কর1।. (২) প্রহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্য উৎ 

পাদন কর! । (৩) আত্মাতে শমদমাদি ছয় প্রকার*গুণের 
উদ্রেক করণ। (৪) এবং মুযুক্ষু হওয়!। এই চারি প্রকার আজ্ম- 

ব্যাপারের নাম সাধন অর্থাৎ আত্মতত্বজ্ঞানের উপকারী; স্থৃতরাং 

এই চারি প্রকার সাধন না থাকিলে অধিকারিত্ব পুর্ণ হয় না। 
নিত্যানিতা বন্ত বিচার কিরূপ? 
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এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিত্য, অবশিষ্ট সমস্তই অনিত্য, এইরূপ 
বিবেচনা কর] । 

উদ্জ বিবেচন! দৃঢ় তর হইলে স্বন্তই প্হিক আমুশ্মিক ফল- 

ভোগে বিরাগ জস্মে। অভিপ্রায় এই যে, গর্ধ-মাল্য-বনিতাদি 

এহিক ভোগ্য বিষয় যেমন ঘত্বসাধ্য বলিয়। অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণ- 
বিনাশী, সেইরূপ হর্গাদি পারলৌফিক ভোগ্য বিষয়ও বদ্বসাধ্য 
বলিয় অনিত্য অর্থাৎ নম্বর বিষয়ের নশ্বরত্ব এবং আননদমন্র 

্রন্মের নিষ্রত্বপূর্ণত্ব জানিতে পারিলে জীবের কাঁষে কাষেই 
নশ্বর সুখের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হুয়। 

শমদমাদি ছয় গ্রকারকি কি? 

(১) শম, (২) দম, (৩) উপরতি, ( ৪) তিতিক্ষা। (৫) 

সমাধান (৬) ও আদ্ধ!। 

শমণ--অন্তরিক্্রিয়ের নিয়ম) অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞানের অনুপ- 

যোগী বুথ! বিষয় হইতে অস্তঃকরণকে প্রতিনিবৃত্তকরণ। 

দূম।--বহিনিক্ত্রিয় দমন; অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

বিষয়রাশি হইতে অন্তঃকরণকে প্রতিনিবৃত্ত করণ। 

». উপরতি 1--বিষয়-গ্রবৃত্তি নিবৃত হইলেও যাহাতে পুনর্ধার 

বিষয়প্রবৃত্তি ন। হর, একব্ধপ কর]; কিংব! বিধিপুর্বক কর্মকাণ্ড 
পরিত্যাগ অর্থাৎ মন্ন্যাসধর্দ্ম গ্রহণ কর।। 

তিতিক্ষা ।--শীতোঞ্চ। মানাপমান ও শোকহ্র্য প্রভৃতি দ্বন্দ 
( যুগ") সহ করা, অর্থাৎ প্র এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়!। 

সমাধান ।---আত্মাতে চিত্তের একতানতা উৎপাদন । 
শ্রদ্ধা ।স্*গুরু ও বেদাস্তবাক্যে বিশ্বাস। 

সুমুক্ষ ।-যুস্ক হইবার ইচ্ছা। 
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এতাঘৃশ ব্যক্তিই যথার্থ অধিকারী, ইসছ। বেদে উক্ত হইয়াছে। 

যথা-_শাস্ত, দাস্ত, বিষয় হইতে উপরত, ছবন্দপহিষুঃ ও একাগ্র- 
চিত্ত হইয়৷ আত্মাতেই পরমাস্ম। দর্শন করিবেক ।” অপিচ, £ 
ব্যক্তির চিত্ত শাণ্ডতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বহিরিকন্ট্রিয় পকল রর 

হইয়াছে, কামক্রোধাদি মনোদোষ সকল দুরীভূত হইয়াছে, যে 
উল্লিখিত শান্ত্রবিছিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, থে আপনাতে 

সদ্খণ চতুষ্টয আধান করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অনুগত হয়, 

তবে তাহাকে এই বহ্গবিস্ত! অবশ্ত প্রদান করিবে ।”৫ 

অধিকারী নির্ণর হইল, এক্ষণে বিষয় কি, তাহা বল! যাই- 

তেছে। 
এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ এ্রধান গ্রতিপাদ্য, জীব ব্রচ্ষের 

এঁকা। মঙ্জুষা ্ান্তিক্রমেই আপনাকে ব্রহ্ষনামক সর্বগুণাতীত, 

বিগুদ্ধ চৈতন্ত আত্ম! হইতে পৃথক বলিয়া জানে; তাহাদের সেই 

ভাস্তিজ্ঞান বিদূরিত হইলে' যে জ্ঞানম চৈতন্তম় প্রমেয় পদার্থ 
অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রমেয় ( অভ্রাস্তজ্ঞানের বিষয় ;-_-জীবব্রন্গেব 

উক্য) পদার্থ বেদান্তের বিষয়। যেহেতু তাহাতেই বেদান্ত- 

শান্ত্রের তাৎপর্য । 

সম্বম্ধও আছে; যেহেতু শান্ত অসম্ব্ধ কথা বলেন না । সম্বন্ধ; 

গ্রাতিপাদ্য-গ্রড়িপাদক বা বোধা রৌধক। যেহেতু সেই ওঁকুযুরূপ 

প্রমেয়, উপনিষদাদি শাস্ত্রের বোধা বা প্রতিপাদ্য ঃ দেই ছেছু 

 শান্্রও তাহার বোধক ঝ! গ্রতিপাদক। 

গয়োজন কি? 

আখ ছ্ইতে অপৃথক্ রমন থে অজ্ঞান সম্পর্ক ঘটি- 

যাছেযে আজান সম্পর্কে জীব, আপনার নিহ?খতা! জনে না? 
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বঙ্গতাৰ জনে না, সুখছুঃখতোক্তা জন্মমরণবান জীব বলিয়াই 

জানে, সেই অজ্ঞান নিবৃত্ত এবং তদদনস্তর আপনার আনন্দময় 

অনুভব, এই ছুই প্রকার প্রয়োজন । ' শ্রুতি এই কথ! বলিয়া” 

ছেন। যথা__«"আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই অজ্ঞানকলিত শে।ক হইতে উত্তীর্ণ 

হয়|” প্ত্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্গভাব প্রাপ্ত হয়” 

মস্তক জলিয়। উঠিলে লোক যেমন সমন্ত পরিত্যাগ করিয়া 

জলসমীপে গমন করে, সেইরূপ জন্মমরণাদি যাতনাময়-নংসারা* 

নলে পরিতপ্রহইয়। পূর্বোক্ত অধিকারী উপটৌ কনগ্রহণপূর্ববক 
বেদবেদাস্তপারগ ব্রহ্ষবৎ গুরুর নিকট গমন করেন এবং তাহার 

অনুগত হন। বেদও এইরূপ কথ। বলিয়াছেন। যথা--"সমিৎ 

অর্থাৎ গুরুর উপযুক্ত উপায়নশহস্তে লইয়া বিদ্বান এবং ব্রঙ্ষজ্ঞ 
শুরুর নিকট যাইবে ।” অনস্তর সেই বিদ্বান্ গুরু, ক্কপা করিয়! 

শিষ্তকে ৮অধ্যারোপ* ও “অপবাদ* এই ঢুই- যুক্তিপথ অবলম্বন 

কিয়! ত্রন্মোপদেশ (অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞপনকে উপদেশ বলে ) 

দিবেন। কেন”ন!, শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, “বিদ্বান গুরু বিধি” 

বিধানক্রমে সমীপে উপস্থিত শিষ্যকে ব্রক্মবিদ্যা উপদেশ 

, দিবেন» (তাৎপর্ধ্য এই যে, গুরুপদেশ ব্যতীত কোন বিদ্যাই 
ফলবতী হয় ন1।) 

অধ্যারোপ কি? ভ্রম। ভ্রম ও আরোপ ,একই কথা। 
অধি+আ-+-রূপ- অধ্যারোপ। 'অধি- অধিকরণ অর্থাৎ বস্ত। 

উস্রনিথ্যা। বূপ-আকার। মিলিভার্থ এই যে, সর্পের সহিত 

কোন সম্পর্ক নাই, এরূপ এক রজ্জূতে যেমন সর্পত্রম হয়,সেইরূপ 
বন্ততে অবস্তর আরে?প অর্থাৎ ভ্রমের নাম অধ্যায়োপ ফল কথ। 

*এই যে, সত্য বস্বতে মিথ্যা জান হওয়ার নাম অধ্যায়ো?। 
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এক, অদ্বিতীয়, সংম্বন্ূপ, আনন্দাত্মক ও জ্ঞানময় বরক্ষই 

বস্ত; আর অজ্ঞান ও তথ্বিভূত্ভতিত অন্তান্ত যে কিছু পদার্থ, 

সমস্তই অবস্ত। অগ্ত্রান কি?" অজ্ঞান এক প্রকার ভ্ঞান-নাস্ত 

অনির্ধচনীয় পদার্থ । তাহা ভাব ও ও মভাব, বস্তু ও অবপ্ত, ছয়ের 

বঙ্তিভূতি। তৃতীয়! প্রক্কৃতি অর্থাৎ ক্লীব যেমন স্ত্রী ও পু 
ছুয়ের বহিভূতি, সেইরূপ । অজ্ঞান শশশুঙ্গের স্তায়, বন্ধ্যা পুত্রের 

ন্যায় আত্যস্তিক অবস্ত নহে; যেকেতু তাহ! জীবমাত্রেই “আছে 

বলিয়।” অনুভব করিতেছেন। অজ্ঞান ব্রদ্ম পদাতের স্তায় বস্তও 
নছে; কেন'ন। উহ! জ্ঞান হইলে থাকে না। জ্ঞানোত্তরকালে 

উহ! মিথ্যা বলিয়াই প্রতীতি হয়। যাহ! থাকে না, যাহার 

ব্রৈবালিক অস্তিত্ব নাই, যাহা! মিখ্যা বা ভ্রম বলিয়া! প্রত্যক্ষ হয়, 
তাহাকে কিন্ধপে বস্ত বল! সায় ? অতএব উহ্থা বস্ত কি অবস্ত» 

সৎ কি অসৎ সাবয়ব কি নিরবয়ব, কিছুই বলা বায় না। 

ঘাহাকে “ইহা অমুক” বলিয়। অবধারণ!] কর! যায় না, তাহাই 
অনির্বচনীয়। হ্দি,বল, জ্ঞানের আন্ত্ঃুবের নামই অজ্ঞান, 
তাহ! বলিতে পার না। “জানের অভাব অজ্ঞান” এস্থলে 

জ্ঞাদশবের অর্থ পর্যযালোচনা করিয়। দেখিলে উহা! যে.অভাব* 

পদার্থ হইতে পারে না, তাছা। স্পষ্টই অনুভূত হয়। শান্তে ডৈত-। 
স্ককে জ্ঞান বলে, আবার ুদধিবৃত্তিকে ও জ্ঞান বলে, এবং কেহ 

কহে ভানকে আত্মার ৭ বলি ব্যাখ্য। করেন। এই তিন 

পরক্ষীর জানের কোন্ প্রকার জ্ঞানের ক্মভাব অর্থাৎ আনি 
ধরিবেন 2,প্রথমোক্ত জানটা নিত্য নিরবয়ব) স্থৃতরাং তাহার 

অন্ভাব অন্বীক্ষাধ্য। যটী বাস্তবিক জ্ঞান লহে। যে €তু 

তাহা জড় বুদ্ধিবৃতি যখন চৈতন্ঠ ব্যাপ্ত হইয়াই বস্বর প্রকাশক 
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হয়, মে যখন চৈতত্ত ছাড়ির! স্বপ্নং কিছুই প্রকাশ করিতে সক্ষম 

নহে, তখন সে প্রকৃত জ্ঞন নহে; * জ্ঞানের অর্থ। চৈতস্তের 

সংশ্লিষ্ট বলিয়া! লোকে তাছাতে উপচারক্রমে জ্ঞান বলিয়া! 

উল্লেখ কর্ে। সুতরাং তাহার অভাবও গুক্কৃত অজ্ঞান নছে। 

তৃতীয় পক্ষ নহে। কেননা, জ্ঞান নামক আত্মগুণের এক- 

বাবে অভাব হওয়াও অসম্ভব। কারণ, যখ্নই "আমি | 

' অজ্ঞ/ন ছিলঞঞঈ--কিছুই জানিতেছিলাম ন।” বলিবে, উহ 

তোমার জ্ঞানের অস্তিত্ব সগ্রমাণ হইবে। অতএব তৎকালে 

তোমার অন্য কোন জ্ঞান ন! থাকুক, অন্তানবিষয়ক জ্ঞান 

ছিল, ইছা! নির্ধারিত হইবে। *ফেন+না তুমি যে অজ্ঞান| 

ছিলে, এ অনুভবটাঞ জ্ঞার্ন। “অজ্ঞান ছিলাম” ইহার অর্থ কি? 

না আমার জ্ঞান তৎকালে অজ্ঞান তন্ন অন্ত কোন বিষয়কে 

আলিঙ্গন করিতেছিল ন!। ইহাই উহার অর্থ। অতএব, 

অজ্ঞান পদার্থটী অভাব অর্থাৎ শুন্তশ্বপ্ূপ নহে। উহ! ভাব 

অর্থাৎ অভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন | অথচ যতকিঞ্চিত অর্থাৎ এক 

ত্রকার অস্থির পদার্থ। 

অজ্ঞান মাত্র বলিলে লোকে পাছে অভাব পদার্থ বুঝিয়া 

ফেলে, সেই ভয়ে "ভাবরূপং” বিশেষণ দেওয়! হইশ্রা। নির্ধারিত 

রূপে উহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বলিয়। “সদগত্ত্যামনির্বচ- 

নীরংশবলা হইয়া'ছ। উহা! মিথ্যা! নামক আত্মগুণ নহে, ইহ! 

আনাইবার অস্ত “তরি গুণাত্মকং” বলা হইয়াছে। অঞ্জন জন্গ 

প্রত্যেক পদার্থেই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ থাকা অজ্ঞান ত্রিগুণ1- 

ত্বক বলিয়! অন্থমিত হয়। জ্ঞানের মলে বিরোধিতা থাকায় অর্থাৎ 

জ্ঞান হইলেই অজ্ঞান তিরোহিত হয় 'বলিয্বা উহাকে “জ্ঞান 
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বিরোধী” বল! যাযর়। অজ্ঞান পদার্থকে ভাব বলিয়। ব্যাখ্যা 

করিলেও উহা ব্রহ্মপদার্থের স্ায় পারমার্থিক ভাব নহে বলিয়া 

প্যংকিধিৎঃ” বিশেষণ দিক বুঝান গেল । যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ এক 

প্রকার অস্থির বা অনির্ব্বাচা পদার্থ । এরূপ অজ্ঞান যে আছে, 

তাহা অনুভবনিদ্ধ। সকল লোকেই “অহং মহইঅভ্ঞঃ১ আমি অজ্ঞ 

অর্থাৎ আমি জানি না, আমি কে তাহা আমি জানি না, ইহ! 
কি, উহ। কি, তাহা! আমি জানি না, এরূপ বলিয়া! থাকেন 

এবং অন্গুভব করিয়াও থাকেন। স্ৃতবাং তাছার। যে সকলেই 
অজ্ঞানগ্রন্ত, তাহ! আ'র সপ্রমাণ করিবার আবশ্রক নাই । প্রত্যেক 

ব্যক্তির উত্তরূপ, অন্থুভবই প্রত্যেক ব্যক্তির অজ্ঞানসত্তাবের 
গ্রমাণ। এবং অজ্ঞান যে, অনির্বচর্নীয় পদার্থ তাহাঁও উক্তরপ্ 

অনুভবের দ্বার] সগ্রমাণ হৃটয়াছে। অজ্ঞান কি? .তাঁহ! নির্ঘা- 

রিতরূপে জানা থাকিলে কখনই আমর! উক্তরূপ মোছে অভি- 

ভূত হইতাম না। অতএব অজ্ঞান নামে যে এক প্রধার 

অনির্বচনীয় যৎকিঞ্চিৎ পদার্থ আছে, তাহা অন্গভব ও শাস্ত্র 

উভয় গ্রমাণসিদ্ধ। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, দেব অর্থাৎ" 

স্বয়ংগ্রকাশ আত্মার শক্তি স্বরূপ অজ্ঞান আপন গুণের দ্বারা 

গুপ্ত আছেন ।' 

এই ক্বজ্ঞান আপাততঃ নান! রূপে ভাসমান হইলেও বস্বতঃ 

উহ! এক । সেই জন্তই শান্ত্রকারের উহার সমষ্টি অর্থধি সমু- 

দায় বা অপুথকৃভাঁব লক্ষ্য করিয়! এক এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন 

চিন্ন ভাব বা বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিয়! বহু. বলিয়া! উল্লেখ 

করিয়াছেন। যেনন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমই্টিভাবে এক বন 
এবং জলের মমস্িভাবে এক জলাশয়, সেইরূপ আীবগত নান। 
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প্রকার অজ্ঞনের সমষ্টিভাব ধরিলে তাহা এক । (সমুদ্র, তরঙ্গ, 

লহরী, ফেন প্রভৃতি যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এ 
জীব সে জীব, কোন জীবই অজ্ঞান ছাড়া নহে; এবং অজ্ঞ(নের 

প্রকার-নংখ্যা যতই হউক, সমস্তই লজ্ঞান ভিন্ন অন্ত কিছু নছে।) 
ইহাতে শাস্ত্র গ্রমাণ বখ।-_“কাহারও সৃষ্ট নহে এরূপ সত্ব, রজঃ 
ও তমোগুণাত্মক অজ্ঞান এক । 

এই সমষ্টি অজ্ঞানটা উৎকৃষ্টের অর্থাৎ অগ্রতিহত স্বভাব 

পরিপূর্ণ চৈতন্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাধি বলিয়! বিশুদ্ধ দত্ব- 
প্রধান। (উপ4+আ+ধা+ইস্ষে নিকটে থাকিয়া আপনার 

গুণ সমীপন্থ বস্তন্তে আরোপ করে, সেই উপাধি। জব! পুষ্প 

শকুটিক নিকটে থাকিম্! আপার লোহিত্য ক্ষটিফে আরোপিত 
করে বলিক্ণ' জব| স্কটিকের উপাধি। জ্ুজ্ঞানও চৈতন্ত-সন্গিধানে 
থাকিয়া আপনার দোষ গুণ চৈঠন্তে আরোপিত করে বলিয়। 

চৈতন্তের উপাধি। যেষাহার উপাধি, দে তাহার উপহ্িত। 

চৈতন্তের উপাধি অজ্ঞান সুতরাং চৈতন্তও অজ্ঞানের উপহিত। 

উত্রুষ্ট ও বিশুদ্ধ প্রধান, এই ছুই শব্দের দ্বার! এইরূপ ভাবার্থ 
পাওয়া! যাইতেছে যে, স্থ্টিকালে চৈতন্ের মূল প্ররুতি ভিন্ন 
মন বুদ্ধি গ্রভৃতি অন্ত কোন ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না, সুতরাং তৎ- 
কালে তিনি উৎকৃষ্ট । সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় যখন সমান 
ভাবে থাকে, তখন স্যহ্ি হয় না। যখন কোন একটা বুদ্ধি পায়, 

তখনই স্থষ্টি হয়। স্ট্টির প্রথমেই প্রক্কৃতির বা অজ্ঞ।নের সর্ব্ব- 
প্রকাশক, সর্বমর্ধযাদাঁকারক, সর্ববীজন্বরূপ, সুখময় ও জ্ঞনমগন 
সর্থ অংশই প্রবৃদ্ধ হুইয়! মহত্ত্ব সৃষ্টি করে, ক্রমে অহঙ্কার 
প্রভৃতির স্ষ্টি হয়| সুতরাং সমট্টি অজান বা! মহতব্বের সত্ব গণটা 

?্ 
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গ্রধান ও প্রবল থাকে,__-রজঃ ও তমোগুণ বিলুপ্ত প্রায় ব! অন্ভি- 

ভূত থাকে। কাধে কাষেই তাহ।কে বিশুদ্ধ সত্বপ্রধান বল! যায়। 

সুতরাং এই সমষ্টি অজ্ঞ।নে উপহিত চৈতগ্ত ( অর্থাৎ মহত্বত্বেপ- 

রক্ত চৈতন্ত ) সর্বজ্ঞ, সর্ধেশ্বর, সর্ব নিয়স্ত1, অবাক্ত, (সর্ধকার্ধ্ের, 

বীজ) অন্তর্যামী, জগৎকারণ, এবং ঈশ্বয্স প্রভৃতি নাম দ্বার! 

অভিছিত হন । 

এভাদৃশ সমষ্টি অজ্ঞ।নের অবভাপক বলিয়! ধুঁতনি সর্বজ্ঞ ।* 
সমষ্টির অজ্ঞনের*গর্তে কল জ্ঞানই আছে; এবং তাদৃশ সমষ্টি 
অজ্ঞানকে তিনি জানিতেছেন সুতরাং তিনি সর্বজ্ঞ। এ বিষয়ে 

শ্রুতি এই যে, “সমষ্টি ও তদন্তঃপাতী ব্যক্তি সমন্তই দ্ানেন। 

তিনি সর্বজ্ঞ ও পরমেশ্বর ৷” 

ঈশ্বরের উপাধি স্বরূপ এই সমষ্টি অজ্ঞানটাই নাবস্ত জন্ত 
স্তর কারণ; সেই হেতু উহা! ঈশ্বরের কারণশরীর । আনন্দের 
গ্রাচূর্য্য থাকাতে আনন্দময় এবং কোষের স্ায় আচ্ছাদক বলিয়! 

ফোষ, উন্তয়ে মিলিয়! আননময়কোধ নামে উক্ত হয়। আকাশাদি 

লমস্ত জন্ত বস্তই উহাতে উপরত অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয় বলয়! 

উহা মহানুষুপ্তি অর্থাৎ প্রলয় নামে অভিহিত হুইয়! থাকে |). 

যে হেতু উহা মহান্ুযুণ্তি, সেই হেদ্ছু উহাকে স্থূল প্রপঞ্চ, অথাৎ | 

ঈশ্বরের বিরাট অবস্থ! ও সুগ্ধ প্রপঞ্চ অর্থাৎ ছিরগ্যগর্ভ অবস্থারও 

লয়গ্কান বল! যাঁয়। 

যেমন বনের বাসটি বৃক্ষ এবং তাহা অনেক; আর জলাশয়ের 

ব্য জল এবং তাহাও অনেক; সেইদ্ধপ শূল-জ্ঞান বা সমষ্রি 

ভঞ্জানের ব্যটি অজ্ঞানও অনেক । শ্রুতি আছে যে, “পরর্েশির 

খছ মায়ার দ্বার ঘছরঁপে প্রকাশ পাইতেছেন।* * 
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গু ছলে দেই, ইন্জিক্ঈ ও অস্তঃকরণার্দি নানা গ্রতোধুক্ত 
জীবব্যাপী অজ্ঞানকে ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং মহত্ত্ব নামক অধিভব্ক 
ঈশ্বরগত মুলাজীানকে ০ বলিয়া! নির্দেশ করা হই- 

 সাছে। 

এই ব্যষ্টি অজ্ঞানটি নি অর্থাৎ অসর্কাজ্জ ও অল্পর্শকিমাঁন্ 

জীবের উপাধি ও মলিন সম্বগ্রধান; আুতরাং ইহাতে ষে চৈতন্ত 

 প্রতিবিদ্বিত ইইতেছে, সেই জীব চৈতন্তও অল্পঙ্ঞ। অল্সজ্ঞতা 

হেতু উহাতে অনীশ্বরত্বাদি গুণবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ ( প্র+আঞ্জ ) বল! 
যার। “মলিন সত্ব প্রধান* ইহার ভাবার্থ এই যে, মহত্ত্ব ' 
নামক মুলাজ্ঞানের পর উহ্থার রঃ ও তমে! তাংশ প্রধৃদ্ধ হইয়! 
ভাহঙ্কার' ও অস্তঃকরণ নিচট্্ের স্থট্টি কবিযাছিল) রজঠ ও তমে! 

মিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণাঁদির প্রকাশৃশক্তি অল্প স্মতরাং তছপ- 

ভিত চৈতস্ভ অর্থাৎ জীব অল্লজ্উ। 
জীবের প্রাজ্ঞ নাম দিবাক় কারণ এই যে, ইনি সমস্ত অজ্ঞমের 

'অবভাসক নহেন, মাত্র ব্যছি জ্ঞানের 'অবভাসক । এধং 

*ইছার উপাঁধিটীও অম্পষ্ট অর্থাৎ রজগ্তমোমিশ্রিত হওয়ায় ঈলিন। 
কাষেকাষেই ইনি অল্প প্রকাশক! এই জন্তই ইনি গ্রাজ 

(শ্রার়েশ অজ্ঞঃ ) অর্থাৎ প্রাপই জানেন না) , 
এইব্যট্ি.অজ্ঞান রূপ উপাধিটা জীবের কাহহারাদির আদি 

কীরখন্ধলিয়া, কারণ শরীর, অনিঙ্গের বাহল্য হেড়ু' আসলাম, 
কোষের স্তায় বীচ্ছারিক' বলিয়া! 'কোষ, জাগ্রত ও গর পদার্থ 
লমস্তই ইহাতে লয় হয় ধলিয়া শুতুর্তি ( আীঙবর নুকুতিই বটি 

' অজ্ঞান ধুঝিধারিত্তম দুটা) ছরাং- উহাকে ছল কৃপা শরীয়ের 
লহ স্থান বনি) ব্যবন্ঠীর কর]. খা ॥, (নাকি কাখে,ঘ। 

২ . 
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প্রন কালে অর্থাৎ ঈশ্বরের দুযুক্তিতে এখং খণ্ড প্রলয়ে বা 

ভ্রীবের নুযুষ্তিতে যে, ফোন প্রকার ভোগ অর্থাৎ আনন্দ থাকে, 

তাহার প্রমাণ কি? ইহা বুঝাইবার জন্ত বলিতেছেন। 

সেই স্ুযুণ্ডি কালে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়েই চৈতন্ত গ্রদীপ্ত 

অতি সুক্্ম অভ্ঞানবৃত্তির ঘার! আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। 

( ভাঁবার্থ এই যে, তৎকালে অন্ত কোন প্রবিভক্ত বৃত্তি ব! জ্ঞান 

থাকেন!) কিন্ত অতি হুক্ষ্]ু অর্থাৎ একটি মাত্র'খববিতজ্ঞ। অর্থাৎ” 

অধগ্ডাকার অক্তানবৃত্তিই থাকে ; স্ৃতকাং তৎকালে অন্ত কোন 

বৈষন্নিক আনন্দ থাকে না, আপনর আনন্দ ্বরূপতাই অনুভব 

করেন মাত্র ।), এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই যে, *প্রাজ্ঞ সুযুখি 

কালে চৈতন্চের প্রকাশ ছারাই শ্বনিষ্ঠ ফ্ানন্দ ভোগ করিত 

থাকেন।'” এ বিষয়ে অনুভব প্রমাণও আছেএ যথা 

লোঁকের দুষুণ্ি ভঙ্গ হইলে, "আমি সুখে ছিলাম, কিছুই 

জানিতে ছিলাম ন1।” এইরূপ স্মরণ হই! থাকে । নুযুগ্ডিকালে 

আনন্দের ও অজ্ঞানের অন্গৃতব ন! থাকিলে কদাচ লোকের 

উদ্তরূপ শ্মরণাত্বক জ্ঞান হইত ন1। স্কুখ ওঅজ্ঞান তৎকালে 

অনুভূত হইন্াছিল হূলিয়াই গোকে নুযুপ্তি ভঙ্গের পর সেই অস্- 

তৃত্ত সুখ ও অজ্ঞান স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। ৃ 

পুর্বে যে বাষ্টি সমষ্টির কখ। বল! হইয়াছে, তাহ! কল্পনা! মাত্র। 

জন'আর বৃক্ষ যেমন বস্ততঃ ভিন্ন, অলাশয় ও জল যেষন বস্তুতঃ 

'গতি্/ তন্জুপ নেই ব্যষ্টি সম, ছুই, জনই 'বস্ততঃ ভিন 

রঃ রি এফ; ভিন্নত। কলন! ব্যবহারিক 
। 

.". এউপাধি অভিন্ন, ছইলে তচুপহিত চৈতন্তও. ভিন্ন ট্ষ্স 

»খনের উপহিত € বন্বন্ির): আন্কাপ, আহ+বৃক্ষের উপহিত 
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আকাশ যেমন তিন্ন নহে, কিংবা জলপ্রতিবিশ্বিত আকাশ আর 

জলাশয় গ্রতিবিষ্বিত আকাশ যেমন ভিন্ন নহেঃ--ভাবিয়া দেখ, 

তাহা বস্তরতঃ এক; দেইরূপ ঈশ্বরসংজক সমগ্রি, অভ্ঞান-উপহিত 
চৈতগ্ত, আর সুবুষ্তি জীব বা প্রা নামক বাঠি অজ্ঞানোগহিত 

চৈতন্ত বস্ততঃ ভিপ্ন নহে। ভাবিয়! দেখ, উপাধি দুর করিলে 

চৈতন্ত ভিন্ন অন্ত কিছু বর্তমান থাকে না। সুতরাং চৈতন্ত পদার্থ 

 এক। শ্রুতি নহানুষুণ্ডি ও খগনুযুণ্ি অবস্থাপন্ন চৈতন্তকে 
উক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বথা,__*ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই 
সর্বজ্ঞ, ইনিই সর্বান্তর্যমী, ইনিই সকলের কারণ, ইনিই সকল 

ভূতের উৎপত্ভি'ও প্রলয়ের স্থান*ব! মূল কারণ।” 

, বেন ও তাহার আশ্রয়ীছ্ুত আকাশ এবং বৃক্ষ ও তাহার 

আশ্র পীভৃত্ত আকাশ? কিংবা জলাশয় ও তৎপ্রতিবিস্িত আকাশ 

এবং জল ও জলাবচ্ছিন্ন আকাশ ; এই সমুদায় যে অখণ্ড দণ্ডায়- 
মান মহাকাশে কল্পিত হইয়াছে, সেই মহাকাশকে যেমন 

. অপেক্ষাকৃত তৃরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পদার্থ বল! যায়, সেইব্ধপ সমধি 
ও ব্যন্তি অজ্ঞান এবং তাহাদের উপহিত, চৈতন্ত অপেক্ষা আন্গপ- 
'হিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্ধয় অনবচ্ছিন্ন কেবল চৈতন্ত তৃরীগ্প অর্থাৎ 
চতুর্থ। ( ভাবার্থ এই যে, বিরাট হিরণ্যগর্ত ও ঈশ্বর অপেক্ষ। 
কেবল'টচতন্ত যেস্ন চতুর্থ, সেইক্সপ জীবেরও বিশ্ব। জন ও 
প্রজ্ঞওমুবস্থ। অপেক্ষা কেবল চৈতজ্রমাতর .অবস্থাটী তুরীয়। 
নিগুপত। হেতু ন$ম কম্পন, ন। হওয়ায় চতুর্থ: শবে উল্লেখ হয়।) 

এ বিষয়ে করত: প্রমাণ এই যে, 'প্লরর্ধ দোয় রর্জিত মঙ্গলময়. 
ভুধিতীয় রা অখ বিশুদ্ধ চৈতত্তকে পতের| চতুর্থ চলিয়। মহ 

করেন তিনি পরযাত্মা.ও. তিনিইএবিক্েয় /  । 



১৬ বেদাস্ত-সার | 

"লোহায় দগ্ধ করিতেছে" এই বাঁকোর যেমন ছুইটী অর্থ 
তর্থ(ৎ একটী বাচ্যার্থ ও একটা লক্ষ্যার্থ, সেইরূপ “তত্বমসি” ও 

“অহং ব্রঙ্গান্মি* গাভৃতি অধ্বৈতযোধক মহাবাকা নিচুয়েরও 
একটী বাচযার্থ ও একটী লক্ষ্যার্থ আছে। ভাবিয়া দেখ, অত্যন্ত 

| সংযোগ বলে লোহার সহিত একীভূত হওয়ায় অগ্নি ও লোহা! 
যে, পরস্পর অন্যন্ত ভিন্ন পদার্থ এবং লোহার যে দাহিক। শক্তি 

নাই) ইহ? বিবেচন1 ন1 করিয়াই লোকে বলে, “ল্লোহায় পুড়ি- 

রাছে।* অতএব উক্ত জোহা শব্দের অর্থ লোহা! নহে, লৌহের 

সহিত একভাব প্রাপ্ত ক্বগ্রিই লোহ। শব্দের অর্থ এবং এইটাই 

লৌহ শবের বাচ্যার্থ ও লোহাকে ছাড়িয়া দিয়া ' প্রকৃত অগ্নিটা 
তাহার বক্ষ্যার্থ। এতদৃষটান্তের স্তার, উল্লিখিত সমগ্টি ও বাটি 
কাক্তান, আ'র তছুপহিত চৈতন্ত, এই হয়ের একভাবুটী তত্ব- 

মন্তাদি শঙ্দের বাচ্যার্থঃ আর উপাধি হইতে ভিশ্ীকত 
কেবল চৈতস্তটা তাছার লক্ষ্যার্থ। শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত 
হইন্গাছে। যথ1-. 

এতাদৃশ অক্তানের দ্ুইটী শক্তি আছে। একটীর মাম আবরণ, 
শক্তি, জপরটীর নাম বিক্ষেপ শক্তি । 

আবরণ শক্তিটা বুবিধার দৃষ্টান্ত এই যে, জত্যন্প এক খণ্ড 
দেখ, দর্শকের নয়ন শান্র আচ্ছন্ন করে? কিন্ত দর্শক মনে করে 

(ঘ। দ্দেখ হুর্ধযকে ঢাকিয়াছে। এইনপ অজ্ঞানও নিজে বুদ্ধাান্গি- 

কূপ পগিন্ছয় হইয়া ও বুদ্ধিপ্রতিবিখিত ঠতসম্ভতফে আরুত করার 

যোদ্ধার আত্মগত সর্বব্যাপকত্বাণি অনুক্তব হয় না। (লর্ধব্যাঁপক 

চৈত্র ধে অংশে বুদ্ধি, সেই বংশ ভিন্ন গ্মবশি্ই জীব বংশ 

কাত হওয়ায় জ্পয়াকে বন্ধ ও সংসারী বলিষ্া অনতৰ 
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করে ।) ' অতএব অজ্ঞান, যে শক্তির ত্বারা আত্মার ষথার্থ স্বরূপ 
ঢাকিয়! রাখে, সেই শক্কিটার় নাম আবরণ শক্তি। আত্মস্ত ব্যক্তির! 

এই কথাই বলিয্লাছেন। যথা--্অজ্ঞান মনুষ্য যেমন মেঘাচ্ছঙ্ন 
চক্ষু হুইয়। হুর্যযকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাশুন্ত মনে করে, সেইরপ, 
অবিবেকী পুরুষ স্বীয় অজ্ঞানে আচ্ছন্ননৃষ্টি হইয়াই আপনাকে বন্ধ 
দেখে। ধিনি মৃঢ় বুদ্ধির দৃষ্টিতে বন্ধের স্তায়দৃষ্ট হন, সেই সর্ব 
ব্যাপী পরমাত্মা আমি।” 

জ্ঞাতব্য *বস্ত যদি অজ্ঞানের দ্বার! আবৃত হয় অর্থাৎ তাহার 
সর্ধাংশের ন্কূত্তি না হয়, তাহ! হইলে তাহাতে কোন এক বিপ- 
রীত জ্ঞান উত্পরঙ্গ হছইবেই হইবে । যেমন রজ্জ, কি জলধার! 
অজ্ঞানাবৃত হইলে তাহাতে সর্প কি তৎসদৃশ ত্বন্ত এক কল্পিত 
শৃশ্ত দু হয়, সেইরূপ পররীত্মার শ্বরূপটাও অজ্ঞান ছার! আবৃত 
হওয়ায় ভাহাতে কর্তৃত্ব ভোজ স্ব দুত্বিত্ব ছঃখিত প্রভৃতি সংসার 
ধর্মী সকল কল্পিত হয়। 
এই বিক্ষেপ-পক্তি আর সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য একই বথা। 

(আবৃত হইলেই বিক্ষেগ অর্থাৎ কল্পনা উপস্থিত হয়, ইহা অন্ু- 
'তব সিদ্ধ) রজ্জ,বিষয়ক অজ্ঞান (রজ্জর সর্বাংশ ন| জান) 
যেমন সর্পা দির সৃষ্টি করে, ( এই দৃষ্টাস্ত বেদাস্ত মতে সমস্ত দৃশ্ঠই 
কল্িত) সেইনপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও স্বাবৃত আত্মাতে ভ্রমমনর 
আকান্মদির স্ষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানের যে শক্তির দ্বার তাদৃশ 
সষটিপ্ছনর, সই শক্তির নাঁম বিক্ষেপ শক্তি এতদ্বিষয়ে শান্্রগ্রমাণ 
এই ঘে, “অধানের বিক্ষেপ-শক্তি নশ্বর ব্রদ্মাণ্ডের সি করিয়। 
থাকে ।” 

(উপাদান অথ মেটিকিএল্স কোথায়, এ আপতি 
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সম্ভবে না।) কেন ন! লৃত! অর্থাৎ মাকড়শ! কট ধেধন আগ 
চৈতগ্জের প্রাবল্যে স্বোৎপান্তন্তর নিমিত্ত কারণ এবং শরীর 

দ্বার। উপাদান ক+বণ হয়; সেইরূপ পরমাত্মাও স্বর যায়! শ্বরূপ 
শরীরের ঘার1 জগৎ স্থষ্টির উপাদান কারণ ও চৈতন্তের গ্রাবল্যে 
নিমিত্ত কারণ বলিয়! গণ্য হন। অর্থাৎ ল্ত। স্বীয় চেতন! শক্তির 

সাহায্যে বা সন্নিধান বশতঃ তাহার শরীর বা শরীরাস্তর্বর্তী 
বিকার অর্থাৎ লালার দ্বার! হ্ত্রের সৃষ্টি করে; সেইরূপ পরমা 

আর সন্লিধানবশতঃ তদীয় মায়ারপ শরীর বিক্কৃত হুইগ্লাই বিচিত্র 

জগৎ উৎপর হয়) উৎপত্তি প্রণালী এইরূপ £-- 

তমোগুণবহুলবিক্ষেপ-শক্তি-যুক্ত অজ্ঞানোপঠিত চৈতন্ত 
হইতে প্রথমতঃ জাকাশ, আকাশ হইতে বাস্থু; বায়ু হইতে অগ্মি 
অগ্নি হইতে জণ এবং জল হুইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই বিষ-ৎ 
য়েও শ্রুতি প্রমাণ আছে । ঘুখা---সেই অজ্ঞানোপছিত ঠতন্তক্বপ 

পরমাত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে এবং সেই আকাশ হইতে 
বাস্ু, বাদ্ু হইতে অগ্নি, আগ্ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী 
উৎপন্ন হুইয়াছে। (প্রত্যেকটিতেই €চতন্তের উপাত্ত ভাব আছে, 
বুঝিতে হইবেক।) 

সেই সকল উৎপন্ন আকাশাদিতে প্রকাশ শকির অল্পত। ও 

জড়ভাবের আর্িক্য থাকায় উহাদের প্রত্যেকের মুল কারণে 

যে তমোগুগের গ্রাবল/ ছিল, তাহ! সহদেই অনুমিত হইতে 
পানে। 

উৎপত্তি অব্যবহিত পরেই সেই সকল আকাশদিতে কায়ণ- 
গুণের তায়ভম্যঞমে সত্াদি গুণ সকল তান্চদ্যপ্ূপে উৎপন 
হইয়াছ্ছিল'। 
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দেই প্রথমোৎপর পঞ্চ পদার্থকে পণ্ডিতের! গুঙ্গভূত। 

তন্মাত্র। ও অপঞ্ষীকৃত মহাঁড়ৃত বলিয়া থারেনা সেই সকল 

সুঙ্ম ভূত হইতে জীবের চুক শরীর ও স্থল ভূত নকল উৎপন্ন 

হয়। ( পুনঃ গ্রাবল ন1 হওয়। পর্য্যস্ত সেই সু শরীর আর স্থল 
উত সকল বর্তমান থাকিবে । এখন যে জামরা আকাশ, 

বাযু, জল ও মৃত্তিকা উপভোগ করিতেছি; তাহ। পঞ্চীকৃত। এই 
জন্তই আমরা জলে আর আর ৩1৪ পদার্থের ভাগ উপলব্ধি করিয়া 
থাকি।) 

হুক্সশরীর সকল সপ্তদশ অবয়বে উপেত।  সুক্ম শরীরের অস্ত 

নাম লিঙ্গ শরীরু। 

সপ্তদশ অবয়ব কি কি? পাঁচ জ্ঞানেন্ত্িয়। বুদ্ধি, মন, 

কর্ম পাচ, এবং শরীরস্থ পাঁজ বাযু। হুক শরীরটা এই 
সগ্ডদশ মত্রি অবয্নব সম্পন্ন। জ্ঞানেক্িয় কি 1 'ন! জ্ঞানজনক 
ইন্্রিয়। তাহার সংখ্যা পাচ। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহবা! ও 

ছগ। (ইন্দ্রিয় সকল গ্রত্যক্ষের অগোচর। স্কুল দেহে সংলগ্ন 
বে চক্ষুঃ প্রভৃতি, তাহার! ইন্তয় নহে ? হাক্রয়ের গোলক অর্থাৎ 

খসস্থান মাত্র । মরণ কাঁলে স্থল দেহের স্কুল ভূত গুলি পড়িয়! 
থাকে, উল্লিখিত ১৭টী একত্র হইয়! নির্গত হয়। সেই জন্তই 
হুক্্ শরীরের জ্ঞান শক্তি, কার্ধ্য শক্তি, সঙ্কল্ন শক্তি ও নিশ্চয়- 
করণ পক্তি সমস্তই থাকে) বরং ধিক থাকে ।) এই স্কগ 

জানের আকাশাদি হুক ভূতের সাত্বিক অংশ হইতে উৎপন় 

হইয়াছে। 
অন্তঃকরণের নিশ্চন্-করণ শিস বৃত্তির নাম বুদ্ধি; আর 

সন্ক্ন ও বিকল্প ( বিবিধ কল্পন! করিবার শঞ্চি )পক্িমতী অন্কাদ 
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করণ বৃত্তিব নম মন। চিত্ত আর অহঙ্কাব এই হুইটা বুদ্ধি ও 

মনের অন্তর্গত; অন্ুনক্ধান্যআ্মক আম্মবাত্তর নাম চিত্ত, আর 

অভিমানাত্মক জাত্মবুতির নাম অহস্কার। 

উল্লিখিত বুদ্ধি আর মন, মিলিত পঞ্চ ভূতের সাত্বিক অংশ 

সমৃত। যে হেতু ইহার! প্রকাঁশন্বভাব, সেই হেতু ইহার! 
সাত্বিকাংশ সভ্ভৃত। সত্বভিনন অন্ধ কোন গুণের প্রকাশ ম্বভা- 
বত1 নাই। 

এই বুদ্ধি'আর পাচ জ্ঞানেজ্ত্রির এই ছয়ের সমষ্টিকে বিজ্ঞান- 

ময় কোষ বলা যায়। 

এই বিজ্ঞনময় কোষকেই ইটলোক পরলোক সঞ্চারী জীব 

বলিয়! ব্যবহার কর! হইয়! থাকে | ইছাতেই কর্তৃত্ব। ভোকত্ব, 
অভিমান বর্তমান অর্থাৎ এই বিজ্ঞানময় কোষই “অহংকর্ত? 
অহংকরোমি, অহংভে তা অহং সুখী এইরূপ অভিমান করিয়া 

থাকে । 

মন আর পাচ কর্দেন্ত্িয় মিলিত হইলে তাছাকে মনোমর 
কোষ বল যায়। 

কর্মেনজ্জির কিকি? 

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এই পাঁচটীর দ্বার কর্ণ 
বা ফাধ্য সকল সাধিত হগ্ন বলিয়া ইহার! কর্দেজ্িয় নামে খ্যাত। 

(এ পীঁচটাও ইন্ত্িয়ের অগোচর ) দৃশ্তমান হস্ত পদাদি উহাদের 
বাসম্থান। ) 

এই গঁচ কর্দেজিয় আকাশাদি ভূতের রজে!। অংশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

বায়পঞ্ক কি কি? 
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প্রাণ, অপাঁন, ব্যান, উদ্ধান ও সমান। (শরীরে এই পাঁচ 

প্রকার বাযুবাস ফরে।) 

প্রাণ।--অর্থাৎ অগ্রনিঃসরণ স্বভাব নানাগ্রসধ্চারী বাষু। 

অপান।--অধোগমনশীল এবং (মলদ্বার) পাু গভৃতি 
নীচাঙ্গ সঞ্চারী বাধু। 

ব্যান।--সর্ধনাড়ীসঞ্চারী ও সমস্ত শরীরব্যাপী বাযু। 

উদান।3-উর্ধগতিত্বভাব এবং কষ্ঠস্থ বাঁযু। ইহাকে উত্ক্রমণ 

বাধুও বলে। ইনিই অগ্ঠান্ত বাযু ৪ ইন্জ্রিয়দিগকে লইয়! দেহ 
হইতে বহির্থত হন। 

সমান ।_ভূক্ত দ্রবোর সর্মীকরপকারী বাছু। সমীকরণ অর্থাৎ 

ঘ্টুক্ত দ্রব্যের পরিপ$ক, তাদনস্তর রসরক্তাদির যখাষথ বিভাগ । 

কেছ কেছ বলেন যে নাগ, কৃর্্ণ, কর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় 

নামক আরও পাঁচ প্রকার বাযু আছে ॥ নাগ বাঁযুর কার্ধ্য উদগী- 

রণ। কুম্ম বায়ুর কার্ধ্য উদ্মীলন অর্থাৎ চক্ষুরাদি অঙ্গের বিকাশ 

করণ। কৃকরের কার্ধ্য ক্ষুধা । দেবদত্ের কাধ্য জ্ভন। ধনঞ্জয়ের 

কার্ধ্য পুষ্টি। 

কোন কোন আচার্য বলেন যে, নাগ প্রভৃতি উপবায়ু সকল 
খাদি বায়ুর অন্তভূতি) সুতরাং পাঁচ বায়ু ভিন্ন রুশ বাহু বলি- 
বায় আবগ্তকতা নাই। 

এই*প্রাণাদি পাচ বায়, মিলিত আকাশাদি পঞ্চকের রজঃ 
অংল হইতে সমুৎপল্প হইয়াছে। (যে হেতু রজঃ ভিন্ন অন্ত কাহা- 
রও ক্রিয়াশক্কি নাই ।) 

উক্ত পাচ শ্ফার কর্গোন্িয় জার 'পাচ প্রকার বায়ু দিলিত 
রা প্রাণময়কষাধ নাম প্রাপ্ত হক্ন। * 



২. বেদাস্ত-সার । 

এই সকল কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়-কোধটা জ্ঞান শক্তি 
সম্পরন ও কর্তৃশ্বরূপ'; মনোময় কোষটা ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট ও 

কারণস্থরূপ এবং গ্রাগময় কোটা ক্রিয়া-শক্কিযুক্ত ও কাধ্যস্বরূপ। 
যোগ্যতা অনুসারেই এতদ্রপ বিভাগ কল্পনা! করা হইল। সঙ্ষি- 

লিত এই কোষত্রয়কে সুক্ম শরীর বলা যায়। 

এট সুক্ষ শরীরেরও বন ও বৃক্ষের স্তায় কিংবা জলাশয় ও 

জলেব় সকার সমষ্টি এবং বাটি আছে। একত্ববুদ্ধির বিষয় হুইলে 
সমহ্ি; আর বহু বুদ্ধির বিষয় হইলেব্যট্টি। (স্থাবর জঙগম 

সমস্ত প্রাণীর সুক্ষ শরীর হত্রাত্মা নামক হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির বিষস়্ 

চওয়াতে সমন্টি; আর প্রত্যেক জীবের স্বীয় স্বীয় 'বুদ্ধির বিষয় 

হওয়াতে ব্যটটি।) 
এই সম্ি ক্মপরীরোপহিত চৈতগ্র, লুত্রাত্ম। ছিরণ্যুগর্ভ ও 

প্রাণ নামে ব্যবহৃত হন । সথাত্রের স্তাঁয় প্রত্যেকে অনুস্থযত বলি! 

সুত্রাত্ম! এবং জ্ঞান, ইচ্ছ! ও ক্রিয়। শক্তি-যুক্ত হুক্ ভূতাভিমানী 
বলিয়! হিরণাগর্ভ ও প্রাণ। 

হিরণ্যগর্ভের উপাধিশ্বরূপ তরী সমষ্টি কোষত্রয়কে (হুক শরী- 
রের সমগ্রিকে ) স্থুপ-জগৎ অপেক্গ! সুগম বলিয়। হুক) বিশীর্ণ হয় 

ঘলিয়। শরীর ও জাগ্রত সংস্কাররূপত1 হেতুক স্বপ্ন ওস্থুল গুদ 

ফের গ্রলন্ন স্থান নামে উক্ত হয়। (হিযগ্যগর্ভ বা হা 
ভর উল দৃষ্তের গ্রলয় একই কথ। 1) 

বাতি শুশ্র শরীয়ে উপহিত চৈতন্তের নাম তৈজস। যেছেড়ু 

তেজোময় স্বন্তঃকরণমাত্র তাহার উপাধি । (অর্থাৎ ম্বপনকালে 
অন্ভাকযণ কেবল স্বীর কলপন! কলিত বিষরই 'অনুন্ধব করে।), 

« তৈ্লাম্মার উপাধি ব্যইি অর্থাৎ প্রত্যেক হুগ্]ুপরীরের ব। 
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বিজ্ঞানদয়াদি কৌ যত্রয়ের স্থল শরীর অপেক্ষা হুম্মত। হেতু হুগ্ষ 

শরীর এবং জাগ্রৎ সংস্কাররূপতা হেতু স্বপ্ন ও ছ শরীরের গ্রুপ 

বান বল। যায় । ৃ্ 
সমষ্টি হুক শরীরাভিমানী হৃত্রাধ্বা! আর ধপ্রতোক সুক্মস শরী- 

রাভিমানী তৈৎসাত্মা উভয়েই শ্বপ্রকালে অতি নুশ্ব মনোবধৃত্তির 

ঘ্বার। সুল্সরূপে বিষয়ানুভব করেন। (জাগ্রৎ অনুভব যেমন 

স্পই বা স্লঞশ্থপ্ন অনুভব সে রাপ স্পষ্ট বাস্থুল নহে। তাহার 

কারণ এই ধে, স্বপ্নকালের মনোবৃত্তিতে ইঙ্দ্রির বৃত্তির যোগ ন! 

থাকায় ভাহ। অন্পষ্ট বা সুক্সত। প্রাপ্ত হয়।) এবিষয়ে “তৈঞস 

ও হৃত্রাস্মা ুস্ম ভোগ করেন ?, এইরূপ শর্ত আছে। 
» "এ স্কলেও পুর্তের ভ্তাক সমষ্টি ও ব্য্টি শরীরের বস্তুগত অভেদ 
এবং তছগহিত চৈতস্তেরও অভেদ আছে ॥" পূর্ব্বোঞ্জ বন বৃক্ষ 

ও-তদবচ্ছিন্ন আকাশ এবং জগশক়' জল ও ততগ্রতিবিদ্থিত 

আকাশ তাহার দৃষ্টাস্ত। এইক্পে হুস্ শরীর উৎপন্ন হইয়াছে'। 

(এক্ষণে স্ৃগ প্রপঞ্চের বর্ণন। কর! যাইতেছে ।) 

স্ুল ভূত কি? 

শঞচাকত তত, লি্ীচ প্রকার নুষ্ ভূত পরস্পর মিশ্রিত 
লতা! অধ্থাৎস্টবহার যোগ্যত। প্রাপ্ত হইয়াছে ।) 

নিক করণ কি রূপ? . 

&তাহ। শুন) জগৎ বিশ্ঙ্কা পরমেশ্বর আকাশাদি গঞ্চ 

মহাতৃতের প্রত্যেক মহাভৃতকে সমান হুই ভাগে বিভক্ত করিনা 

সঞ্জাত্ দশ ভাগের মধ্যে পুনর্বার প্রত্যেকের প্রত্যেক প্রাথমিক 
*পীচ ভাগকে সমান চাঙগি ভাগ ঝরিয়া যেই প্রত্যেক চারি চাল 
অংশীয দিত্বীগার্চ। ভাগ পথিতযাগ কগগিয়া অন্ত চারি, ভূতে 
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খ্ি্ীনধার্ঘতাঁগের সহি মিশ্রিত করিয়াছিলেন । এতদ্রপ নি 
করণের নাম পক্কীকবণ। আচার্ধা বলিয়াছেন ষে, প্গ্রত্যেক 
পঞ্চ মহাভৃতকে সমান দুই ভাগ কবিবেক, পরে প্রত্যেক পঞ্চ 

মহাঁভূতের প্রথম ভাগফে চাবিভাগ করিয়। অন্ত তৃতের প্রত্যেক 
প্রথমাংশে তী চাধি অংশের এক এক অংশ ধোগ করিলে 

পঞ্চীকৃত হইবেক। পঞ্ধীকরণ পক্ষে গ্রমাণ নাই বলা যায় না। 

ফারণ, পঞ্চীকরণ বোধক শ্রুতি না থাক্চুক, ত্রিবৃত্করণ বোঁধক 
শ্রুতি আছে। ই ত্রিবুৎকরণ শ্রুতির ত্রি শব্টা উপলক্ষ 

মাত্র) বস্ততঃ পঞ্চীকবপ পক্ষেই তাহার তাৎপর্য ,লুতরাং পঞ্ষী- 

কয়ণ সিদ্ধান্তটা শাস্ত্র সিদ্ধ। 
পঞ্চভূত উদ্তরূপে পঞ্চাত্মকতাক় 'সমান“হইলেও তাহাদের 

প্রত্যেককে যথাবখ আকাশাদি নামে বাবহার করা যার়। অর্থাৎ 

ঘাঘুতে আকাশ, জল, তেজ ও মৃত্বিকার অংশ থাকিলেও বাঁুর 

আধিক্য আছে বলিগ। বাযুই বল! যায়। জলাদি পক্ষেও এইন্প 

জানিবে। 

শুক্র ভূত সকল যখন পঞ্চীকৃত অর্থাৎ উল্লিখিত প্রকাৰ্রে, 

শিশ্রিত হুইপ স্থল হইল, তখন তাহারে স্বীয় স্বীয় গুণঞ্জলিও 
তাহাতে অভিব্যক্ত হছঁল। আফাশে তখন শব গুণ, 

শব ও স্পর্শ, অগ্দিতে শব, স্পর্শ ও রূপ. জলে শখ, স্পর্শ, 

ঈদ, হৃতিক শব, স্পর্শ, রূপ, রম ও গন্ধ শ্রকাশ 'পাইল। 

ধারণের গণ কাধ্যেই আগমন কায পেযতৃতের গুণ আধিক্য 

হইয়াছে) 
এই” প্রত ধা তুলা প্রাপ্ত ভূঁতনিটয় হইতে প্রসে 

.গরিবী লোক; সআবরিকলোক, শ্বর্গলোক, মহলোক, অনলোক, 
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তপোলোক ও সত্যলোক, উপব্বি উপক্ষি বর্তমান এই সগডলোক 
এবং অধো আগে! বিদ্যমান অতল, বিতল, ভৃতল, রসাতল, 

“তলাতল, মহাতল ও পাতাল লোক উৎপন্ন ছুইয়াছে। ইহারই 
নাম ব্রদ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মা মধ্যে চারি প্রকার স্থল শরীর ও 
তাহাদের ভোগোপযুক্ত বিবিধ অন্পপানাদি ভোগা বসব সকল 

উৎপন্ন হুইয়াছে। 
চতুর্কিধ স্থলশরীর কি কি? 

জরা, অগুজ, ম্বেদজ ও উত্তিজ্জ। জরাঘু (গর্তবেষ্টন ) 
হইতে নির্শত,মগ্ুয্য ও পণ্ড গ্রতৃতি জরামুজ। অও অর্থাৎ 
ডিদ্ব মধ্য ছইতে উৎপন্ন পক্ষী ও পর্ণ প্রভৃতি অগুঙা। খ্েেদ 

অর্থাৎ ক্লেপাদি মলপদার্থ "হইতে উৎপন্ন যুক, মৎকুপ, মশক 

প্রভৃতি ছেদ । ভূমি ভেগ করিয়া উত্ধায় তৃণ ও বৃক্ষাদি উত্ভিজ্জ। 
( এই চারি শ্রেণী ভিন্ন পাচ শ্রেণীর শরীর পৃথিবী লোকে নাই, 
অন্ত লোকে আছে।) 

এই চারি প্রকার স্থুলশরীর ও পুর্ববোন্ত বনবৃক্ষের দৃষ্টান্ত 
খ্রেন্ব। জল জলাশয়ের দৃষ্টান্তে অভেদ বৃদ্ধির বিষয় ও ভেদ বুদ্ধির 

বিষর ক্রমে সমগ্র ও ব্যষ্টি কল্পন! হইয়! থাকে । সমষ্টি স্থুল পরী. 
কৌঠ/টপছিত চৈতন্ত বৈশ্বানর ও দ্ধিরাট শবে বাচা । কেল-না, 
তাঁহ। সর্বদেহাভিমানী ও বিবিধ প্রকারে বিরাজমান । 

বৈধানর ব! বিরাটাতিষানী চিদাত্মাকক উপাধিদ্ধপ উদ 
সমইিকে স্ুণশরীর়, বিক্কার হেতু অন্দর কোষ এবং স্কুল খা 
বিশিঃ কোগের কন রলিধ। জাগ্রত নামে উক্ত হয়। 

খরার বটি খা] পৃথক পৃথক স্ুপশরীরে উপহিত চস 
দিখনাযে - অভিহিত হইরা খাকে। * তে হেতু তিনি গঙ্গা 

১০. 
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শরীরের অভিযান ত্যাগ করেন ন! অথচ স্ুপশরীয়ে প্রবিষ্ট 
আছেন। 

এতাদৃশ ধ্ইিকেও স্থুশরীর ও অধিকার হেতু খোদা দ্রবোর 
পর্জিগামজনিত হওয়ায়) অন্নময়কোষ এবং স্ুলভোগের আশ্রয় 
বলিয়! জাগ্রৎ শবে উল্লেখ কর! যায়। 

জাগ্রৎ অবস্থায় বিশ্ব ও বৈশ্বানয় উভয়েই দিকৃ, বাহু, অর্ক, 

বক্ষগ ও অঙ্ষিনীকুমার কর্তৃক প্রেরিত হুইয়। শ্রোত্রঠ ত্বক, চক্ষু, 
পিছ্ব] ও গ্রাণ এই পঞ্চ জ্ালেক্রিয়ের দ্বার। ঘথাক্রমে শব্ব, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গঞ্চ, এই পাচ বাহ্ বা স্কুল বিষয় অনুভব করিয়! 

থাকেন। দিক্, ও বাসু গ্রভৃতি শ্রোর প্রভৃতির গধঙ্ঠাত্রী বা 
অনগ্রাহক দেবতা । 

অগ্মি, ইঞজ। উপেক্জর, যম ও গ্রজাপতিকর্ৃক অনুগৃহীণ্তি বাকু, 
পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্মোন্্রয় সবার! বখাক্রয়ে কথন, 
গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ, আনন্দ ( মিধুনজ আহাদ) এই পাঁচ 
বাৃবিষয় অনুভব কবেন। 

চক, ব্রহ্মা) শর ও বিদুঃ কর্তৃক নিরান্্ত হইয়া মন, বুদ্ধি» 
ছহক্কার ও টিত,এই চাপ গ্ন্গিক্িয়ের ঘ/র1.যখাজমে সন্কম, 

বিকল্প, নিশ্চযু॥ অহ] খাত দযাসি ৭ আমার ইত্যাকার খু 

গাদ এবং ব্বন্তুব্যবসয় বা! অনুষক্কান-_এই চারি কার কুল দিষয় 
করুঃধ সভুরয়। খাকেন। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে বখা-ঃ্াগ্রৎ 
অবস্যানিত, বিশু ও বৈর্খ(নর বান বিষয়ই জালেন।” 

উনজিখিত মুনব্যি উ সুগসমটি এবং ভনুরের উপৃহিড় বিশ্ব 
ও খাদ্য, পু্রক হনরৃক্ষ 9 জল জলাপর এবং তপ্ত" 

 গঞটিছডিবিডিক। আকাশের ুঃাকে। মেদ বুখিকে হাব । 
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(অর্থাৎ বন ধেখন বৃক্ষ হইতে ভিষ্ন নছ়ে এবং বণাবচ্ছিক্ 

আকাশ যেমন বৃক্ষাবচ্ছিন্ন শাকাশ হইতে ভি্প নহ, একই বন্ধ, 
সেইন্কপ।) 

পঞ্চীক্কত পঞ্চ মহাডৃত হইতে এই প্রায় স্থুল গ্রপঞ্চের 
উৎপতি হইরাছে। 

কণিত ঝুঁকারের স্থুল হুক্ম ও কারণ সমুদায়েব প্রপঞ্ের 

সমষ্টিতে এক মহা প্রপঞ্চ হয়। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বনের সমষ্টিতে 

এক মহৎ বন ও পৃথক পৃ্ক্ জলাশয়ের সমট্টিতে এক মহান্ 
জলাশয় হয়, সেউন্দপ। 

, ই মহৎ প্রপঞ্চে উপস্চুঁত বৈশ্বানর, বিশ্ব হিবগাগর্ত। তৈজস, 
ঈশ্বব ও প্রাজ্ঞ এ সমন্তই এক অভিন্ন চৈতপ্লা। (ভেদ ভাবটা 
হভ্তানকল্পিত, অজ্ঞানের অভাবে সমস্ডই এক ।) যেমন সন্ত 

বনাবচ্ছিয়্ আকাশ কিন্বা! সমস্ত জলাশয় গ্রতিবিদ্িত আকাশ 

বস্ততঃ এক, ভিক্নতাবুণ্ধতী ওপাধিক বা অজ্ঞানকর্লিত, 

সেইপপ। 

এই মহাগ্রপঞ্চ ও মহাগ্রপঞ্চেপহিত চিদাত্ গগ$ লৌহ 
পিঙের দৃষ্টাপ্তে পরস্পর কআববিক্ঞ অর্থাৎ এবছুেরণে গ্রতীরর্যান 
সেই জীচূপছিত অর্থাৎ বিসদ্ধ মহান চৈভপ্ত “এই দৃ্াদুত সমধ্য 
বাগ, ধন্ধ* এই অধ্বৈ্বোধক মছাবাফোর বাঁচ্যার্থ। আর 
বিবি জর্থাৎ মৃষ্টভাগ অলীক, অন্তিদ্বরপ টৈতন্তভাগই সত্য; 

এইক্ পৃথক্ ভাঁধ জাত হইলে ডাহা! তাঁহার লক্গ্যার্থ বলিয়া 
গুপা ঈরা খায় । 
দূ ধলা হইছে, বন্ততে খবখায় অর্থাৎ অসৎ, লা 

আমোপ উখাং ব্জমার নীম খধ্যারোপ, ভাঙা পানা 
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বর্ণিত হইল। ( একমাজ সংস্বরূপ নির্বিকষার চিরনিত্য আখ 
চৈত্তভেয় উপর কথিত প্রকারের বন্ধাগুর়প অবস্থ অর্থাৎ অসৎ 
পদার্থের কারনিক ত্যষ্টি হইয়াছে, ইহাই অধ্যারোপ বর্ণনার তাৎ- 

পর্যা। ) এক্ষণে মূট়েরা প্রতি শরীরবন্তী তাদুশ পরমাত্মাতে যে 
সকল বিশেষ বিশেষ জারোপ করিরা থাকে, সেই সকল বিশেষ 
আরোপের কথ! বল! যাইতেছে। (ইহাই তত্বজানের বিশেষ 
উপধোগী।) 

খ্তি স্থূপদৃতি মূড়েখ। “আত্ম।ই পুক্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন” 
এই শ্রুতি প্রমাণ দিয়! বলে যে, পুজ মন্ুষ্োর বহিশ্চর আত্মা । 

আপন আত্ম! যেমন গ্রীতির আধার, পুক্রও তেমনি ব1 ততো থিক 
ল্লীতির আধার । পুত্র ভাল থাকিলে 'আমি "ভাল আছি এবং 

পুত্রের মন্দ হইলে আমি গেলাম, এইরূপ অনুভব হওকীই ত্কৎ- 
পক্ষে গ্রমাণ। | 

এতদ্পেক্স। কিঞিৎ বুদ্ধিশালী চার্ববাকের] এই স্থূল দেহছকেই 
খাত! মনে করে। তাহারাও “এই সে আত্ম! বাহ] অন্ন রয়ের 

বিকার” এই শ্রুতি প্রমাণ দেয়। এবং যুক্তি বলে যে, যখন» 
দেখা বার, প্রাণী সকল গৃহে অঞধি লাগিলে গুজকে ত্যাগ করিয়। 

দেহ ক্ষ! কয়েএবং দেহু সুপ হা কশ হইলে জমি স্কুল, স্মামি 
ক্কগ বলিয়) গহুতব করে, তখুন এই স্থুগ শনীরই লাস্থা, পুত্র 
আখ্মা সঙে। 

তদপেছু। বিঝিৎ গরিকার বুদ্ধি আরা এক চার্বাক বলেন যে, 
সুপ পরীর আখ নহে, ইজিয় পরই আত্ম । ইহাসাও, “সেই 
বল টগণ রিজাপতির দিকটু সিন) পিকাস। মরি, আমা-' 
দেয় ধা আম! কে” এই ক্রুতিটা অপ্রমাপ সপে উদ্লেখ ক্ষরিয়! 
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থাকে । এবং আায়ও বলে যে, যখন ইস্জ্িয়ের অভাবে শরীর 
মিম্পন্ ও বিধ্বপ্ত হয় এবং চক্ষুর অভাবে আমি কাথা, শ্রবণের 

অভাবে আমি বধির, এইরাপ জ্ঞান হয়, তখন শরীর আত্মা নহে, 
ইঞ্জিয় সমষ্টিই আত্ম।। 

অপেক্ষাকত কিঞিৎ শুদ্ বুদ্ধি অন্ত একদল চার্বাক বলেন 

যে, ইন্ট্রিয় আত্মা! নহে, গাণই আত্মা । কারণ প্রাণ না খাকিলে 

সকল ইঞ্জিয়ই নিষ্কির হয়, এবং প্রাণ থাকাঁতেই আমি ক্ষুধার্ত, 
আমি তৃষ্চার্ড, এইরূপ প্রাগ ধর্ম সকল অন্ুতব হয়। জুতরাং 
প্রাণই '্মাঙ্া। ইহাবাও "অভোহত্তরাত্মা গ্রাণময়” এই শ্রুতি 

প্রমাণ দেয়। * 
এতদপেক্ষ। কিঞিৎ ার্জিত বুদ্ধি অন্ত এক জন্প্রদায় চাক 

বলেন যে, প্রাণও আঁত্বা নহে । কারণ এই যে, যখন মন শয়ন 

করিলে মর্থাৎ লয় গ্রা্ড হইলে প্রাণের অভাব হয়, মন ন!| 

থাকিলে আমি ইচ্ছ! করি, আমি কল্পন। করি, আমি মনে করি, 

ইত্যাদিরপ অনুভব হয় না, তখন মনই আত্মা । মন যে আম্মা, 

ইহাত্েও শ্রুতি প্রমাণ আছে। ঘর্থাঃ--"্জত্তরাক্ম। ইন্ত্িয়াধি 
সইতে ভিন্ন, তিনি মনঃ শ্বক্দপ।” 

চার্বাক অপেক্ষা শুগ্র বুদ্ধি যৌগ্ধ বলেন খে, যন ব্লাত্মা নহে, 
বিজািই আতা । বিজ্ঞানই যে আত্মা, এ বিষয়ে 'শ্ুতি প্র 
এই খে গ্অন্তযাত্ী মন হইতে ভিন্ন, ভিনি বিনিময়” এ 
বিষে ঘুঝ্ধি এই যে, মস ও ইন্িয় সকল জ্নরাপ জিয়ার 
করণ) (যে কাঠের ব্যাপারের পর কার্য সিপততি ছয়, তাহার 
নাম করণ! খৈথম হেদনয়াগ জিপ করণ অন) ধিন্ত বর্থা 
না খাঁকিলে, ধর! খবহীগ বাপি! করণের উপর প্রো রঃ 
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করিলে, করণ কিছুই করিতে পায়ে না । খন বখন করণ, তখন 
নলযক একো নি করে, এন্ধপ কোন কর্থা, আছে লন্দেহ নাঈ। 
যে কর্ত। কে? না--বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি। বুদ্ধিই মি হর্তী। 
আমি ভোতা, ইত্যাদি প্রকার কান্থভব রিয়া থাকছে । বুদ্ধিই 

মনকে ও ইজ্িরদিগকে চালন! করিয়া থাকে সুতরাং বুদ্ধিই 
আসা! । 

 পরিভাকর (এক সঙ্জাদায় মীষাংসক ) ও তার্কিকগণ ( নৈষ্ব- 

রিফ ) বলেন যে, অজ্ঞান নামক পদার্থ ই বুদ্ধির অরধিকরণ দ্রব্য) 
শ্রুড়ি এই অজ্ানকেই "জন্তরত্মা বুদ্ধি হইতে ভিন, এবং তিনি 

আনন্দময়” এইরূপে আত্ম! বলিয়াছেন। নুযুণ্ডিকালে যখন 
বুদ্ধিঞ খাকে ন!, অভ্ঞানে লয় হব, এবং “আমি অক এটুকূপ 
অন্ুত্ধব হয়, কখন অজ্ঞানই আত্ম । 

স্ব নামক এফাজন  মীমাংসক বলেন যে, দিরবচ্ছি 
অগ্রকাশ ম্বরূপ জড় অন্যান কোন ক্রমেই আত্মা নহে, অজান 
উপছিত চৈতন্ই ন্সাস্ব) | কেন-না, হুযুষ্চিতে প্রকাশ অগ্রকাশ 
উ্য় রূপই থাকে । গ্ুধুপ্তিকালে যখন অক্কানের খদ্যোতিকার 
সায় ( চিৎ অচিৎ) উদ্ধয় রূপত] অস্থভূত হয়, তখন জান 
চৈতন্ভ এই ছুয়ের একীতাবই ক্দাস্থা । এ বিবস্বে আরতি প্রম(পও 
আছে। বাম” প্রকানগন জাননসর বদাত্বা)' এ গিয়ে 

লোকের সহকঘ "আমি ব্দামান্ষ আসি লা” এইরপটটু হইয়া 
খাতার । 
ঘর এক বন বলেন বে। লষতের ক্যাব অর্থাৎ পুড়ে 

আছি! িদ-না, অযুখিকে কিছ খালে দা পুজাঘশের বয় 
বমির তার দ্রাহামও আছি ছিলান দা: এসপ সণ" 
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হইয়! থাকে । রীতিতে এইরূপ উদ্ধিৎ আছে। যথাঃ-্-”এই 
নামরাপাখবক জগধ পুর্বে আরৎ অর্থ/ঘ শুন্কই ছিল।” অওএব 
শৃন্তই জাক্য।। 

খজানান্ধ ব্যজিগগ এইরূপে খুর্প হইতে শুন্ত পর্যন্তকে 
সাত; বলে। এক্ষণে উদ্ধার কেহই থে আত্মা নহে, তাহাই প্রদ- 
শিত হইতেছে। 

পুর্বোজ্ মু দিগের কথিত পুত্র, দেহ, ইচ্জিয়, প্রাণ, মন, 
বৃদ্ধি ও শুক্ত হাঁহার তকহই যে আত্ম! নহে, সমপ্ই আনাম, তাহ! 
ভাহারাই দিলে খণ্ডন কগিক্সাছে। সুতরাং কথিত পুজাদি শুর 

প্য্যস্তের অনান্তুত। স্প্ই প্রফাশ পাইতেছে। 

এ দিষয়ে আমরাও বলতেছি যে, পএতি .শরীরবর্তা পর. 
সাত স্কুল নহে, ইন্ট্রিয় নহে, প্রাণ নহে, মন নহে, বর্থ। নহে। 

আত্ম সং ও ধিশুদ্ধ চৈতভ স্বাগত” এই শ্রুতি পূর্বোক্ত 
গ্রতিপক্ষগণের উদান্ৃবত শ্রুতি অপেক্ষা প্রবল গ্ুতরাং সেই সেই 
চুর্বল শ্রুতি ইনার নিকট দাধিত অর্থাৎ তাহাদের যথান্রত অর্থ 

অগ্রা। তাহান়্। যে বুক্িকখ। বলিয়াছে, তাহাও (সঙ্গত 
শুহে ) বাধিড অর্থাৎ প্পুত্রাৰি শৃন্ত পর্যাত্ত লমত্তই জড়। যেজড় 
পে লিঙ্গে প্রকাপ পাপন ন1,-"তাহার অত্বিত্থ কোন এক দ্বতঃ 

সিদ্ধ দ্প্রকাশ পদাথই প্রক্কাশ করে? সেই শএ্রকংশ বস্তকি? 

নাটৈতক্। ঘেষে চৈতভর প্রকাডী) সেই সেই বড় অনিতা) 
অর্থাৎ নশ্বয় । ঘট পট গৃহ ইত্যাদি যেমন, ভাত ও নগর, সেই- 
রূপ পুল্লাদিখ জড় বলি! নগর ।”। এই খুঝি নিট বাহিত 
অর্থাৎ মে যাফললিরুক মুদ্ধি নাহ)*খুঝিন খতন একিট! খা 
মাঙ্ভাহারা। বে। আমি কাগা। পাখি বখ। আবি ইচ্ছা কছি।? 



ওহ বেদাস্তষ্মার। 

ইত্যাদি গ্রকারে আত্মার অনুভব করে, সে অন্সতবও অন্থ। 
ফেন'ন। ভাঙার! মূছু। খাহায়। ধিথবান্, তাহারা বসনুতব করেন, 
“আমি ক্ষ” |. বিধানের আন্কুতবের মিকট সুট়ে অনুভব 
অক্ষিকিৎকক্প এবং প্রাকৃত ব্যঞ্চির অনুভব অপৈক্ছা তত্ববিৎ- 
ধিগেয় অনুভব যে প্রবল, তাহা বল! বাহুল্য । এই গকল কারণে 
পুত্র! দি শুভ পর্যন্ত কেহই আত্মা নহে, সমস্তই অনান্ধা। তবে 
আব্বা ক্ষি? না-সেই সেই পদার্থের, কিস্বা যে কোন পদার্থ, 

বৃলিবে সন্ত পদার্থেরউ, প্রকাশ্ষ নিতা, শুদ্ধ) বুদ্ধ, মুক্ত ও সং 
্বয়াপ প্রতি শরীয়োপহিত চৈতষ্ঠই আত্মা; যথার্থ আত্মা। 

ইহ বেদাস্তবেত্তাদিগের অস্থভবদ্চ্ধি। 
ইত্ডিপূর্বে বেনধ্যায়োপ ও অপবাদের খা বলা হইয়াছে, 

তথ্থাধ্য অধ্যারোপ গ্রণালীটী বল! হইল। এক্ষণে অপবাদ ফি ? 
তাহা বদিতেছি। 

াপবাদ অর্থাৎ জন্ত-পদার্থের মিথ্যাত্ব বোধন। পূর্বোক্ত 

অধ্ারোণ প্রণালীর বিপরীষ্ক ক্রমে জভ-পদার্থের মিথ্যাত্ব 

দেখান। অর্থাৎ কার্ধা সকল মিথাঁদিকা রণই সভা, ইহ! প্রদর্শন 

কর!। যুত্ধিকা হইতে খট জন্মে, গুবর্ণ হইতে কুল জন্মে, এগলে 
ঘট বিখা1-সমৃত্তিকাই পত্য এবং সকল একটা কথ! কাণীতৃত 
গুবর্গই ব্তা। এইযাপ. 'ছজুবিবর্ত সর্প মিথ্যা, রজ্ছুই- পচ । 
এতগ্ট!কো? বন বিবর্ত বধন্ত সকল মিথ্যা, বন্তই সত্য অর্থ 
চিরায়ত) অজাবকরিত জগৎ প্রপঞ্চ লমন্তই ঠিখা, চি্াগ্মাই 
সভ্য । (নিদর্ঘ কি! তাহা গান । ) ব্যাসিখণ বলিকাছেদ যে 
কাধ! হই আকার । - এক বিকার; আয় বিবর্জা। থে "কারণ 
খ্য়ণটুত' হই কাকি অনথার। বে "কাবে/৫ সস ধিকাধও 



বেদাস্ত-সার। ৩৩ 
পরিণাম এবং তানশ ফারণেয় নাম বিকারী, বা পরিণাধী ও 
উপাদান । যেখন মুগ্ধ আর দধি। এবং যে কারধুটী দ্বরপচ্যুত 
ন। হইয়! কার্ধ্য উৎপর় করে, দেই কার্য বা জন্ত-বস্বর নাম 

বিবর্ত এবং তাদুশ কারণের ন।ম বিরর্ভ[ধিষ্ঠান। য়েখন রজ্জু 
ও দর্প। ফল রখ! এই যে, ভ্রম-কক্পিত, পদার্থ নাত্রই হিবর্ত। 

চিদাত্আক্বপ অধিষ্ঠানে জগৎ ধিবর্তিত হইতেছে, জগ্ভিতেছে না। 
অল্ঞানই বিকার্সী, পরিণামী বা দৃষ্ঠ বস্র উপাদান। চিদ্গাত্]। 

কেবল লন্িধিরূপে নিমিত্ত কারণ। (সর্পন্রগ নিবৃপ্ত হইলে 
যেমন ফেবল রজ্জুমাত্র অবশি্ থাকে, সেইক্বপ, জগত্ত্রম নিবৃত্ধ 

হইলেই চিন্সাত্র অবশিষ্ট থাকে ।) জগত্প্রপঞ্চ যেক্প স্ব স্ব কারণে 
লীন হই! বর্ম মার অবশিষ্ট খাকিবে তাহা! বলিতেছি। স্থল- 

তোগের আধতন চতুর্বিধ স্থুণ শরীর ভত্োগ্য অল্প পানাদি, এই 
সমুদায়ের আধার পৃথিব্যাদি চতুর্দশ ভূবন, সমুদ্দায়ের আলরয় 
ব্রঙ্ধাও, এ সমন স্বীয় উপা্ধাল কারণে লীন হইয] পঞ্ষীকত 
পঞ্চ মহাতূত মাত অবশিই হয়। (ষহ! প্রলয়ে ও বিবেক 
ভদন কাপে ।) 

পরে শব ম্পর্পাদি বিষয়ের সহিত সেই সকল পক্দীকৃত ভূত 
ও ভু্'শরীর মনকলও নিবৃত্ত হইযা। শ্বকাণ 'সপন্ধীক্কত পঞ্চ, 

মুডে পরিধত হয় অর্থাৎ হুদ্্ ভুত সার অনিষ্ট পাঠ । 
জানত, সন্ধার গুণবিশি্উট যেই জাপথ্থীয়ত পঞ্চ সহাতৃত 

সবহা উৎপত্তির নিপরীত জমে ( অর্থাৎ পৃশিনী-ভুত, জলে, াঙা 
তৃত জে, ধর্ছাডুর বায়গ্ে।বার্-ভুঙও জআকাইপ, এবং 
আবার অঙজানে ).লীন হইলে ডখন কেব্ল অন্ঞানে'পবি, 
চিনা মার গধপি গায়ক । 



৩৪ বেদাস্ত-নার। 

সেই দজ্জান ও তনুপহিত চৈতন্ত এখং তাহার ঈশ্বরত্বাদি | 

সমস্তই তাহাদের অধিকরণ স্বরূপ অন্ুপহিত চৈতস্ত মাত্র অবশিষ্ট 

হয়। সেই অন্ুপছিত চৈতন্তের নাম তুরীয় ও ব্রঙ্গ। ( এইক্ধপ 
প্রণালীর নাম অপবাদ ।) 

উক্ত প্রকারের অধ্যারোপ ও অপবাদ নামক ধুক্তির স্বরূপ 

বর্ণন! করাতে তৎপদার্ধের ও ত্বং পদার্থের শোধন । সিদ্ধ হইল।* 

(বেদে যে “তত, ত্বং” অর্থাৎ তিনিই তুমি এই ছুই শবের দ্বার! 
একাত্মবাদের উপদেশ বছে, সেই ছুই শবের শোধন অর্থাৎ 

প্রকৃত প্রতিপাদ্য নির্ণয় করা হউল। ) কি রূগে? তাহা গুন। 
অজ্ঞান, নুঙ্ষোশবীর় ও স্থুরশরীরের সমষ্টি, আর যথাক্রমে ততুপছিত 
চৈতন্ত অর্থাৎ ঈশ্বর, ছিরণ্যগর্ত ও বিরাট তপ্ত, এবং অনুপহিত 

অর্থাৎ বিশুদ্দ ব্রহ্ম চৈত্র, এই তিন প্রতপ্ুলৌহগুলিকার 
স্তায় একত্ব পুবস্কার়ে জ্ঞান গোচর হইলে তাহা! তৎ-শবের 

বাচ্যার্থ হয় । অর্থাৎ উক্ত তিনের ভিন্নত1 বিবেচন1 ন! করিয়াই 

শাস্ত্রে তৎ শব্বের প্রয়োগ হইয়া! পাকে । ' (ভাবার্থ এই ধে, 

ঈশ্বরাদি বুঝাইবার জন্ত শান্্রকারেরা তৎ শব প্রয়োগ করিম 
থাকেন, কিন্ত বিবেচনা কর্িষ্জা দেখিলে এ তৎ শবের তাদুশ 
অর্থ সত্য হানা । কেন-ন!, বিবিক্ত জ্ঞানের নিকট তাহার 

প্রকৃত অর্থ রঙ্গ চৈতভ্ে গিয়া পর্যবসিত হয়। সেই বিবেচিত 
অর্থটা উহার লক্ষ্যার্থ বলিয়া উক্ত হইয়! থাকে । 

এইরাপ আঙ্টানাদির বাছি অর্থাৎ ব্যঙি অজ্ঞান, ব্যাট ভুঙ্- 
পরীর, খ্যঙি গুল শরীর, তচ্পহিত প্রা) তৈজস ও বিশ্ব এবং 
তৎসমুদার়ের আস্রয়ীতূত, অন্থপঞ্িত তুরীয় তরঙ্গ নামক চৈতঙ, 
এ ভিস, দলৌহ-পিওের গ্তা অপৃথক্কপে অর্থাৎ অবিধিজ- 



বেদাত্ত-মারি। ৩৫ 

রূপে '্বং' অর্থাৎ তৃষি শব্দের বাচ্যার্থ এবং পৃথক্ কৃত রূপে, 

নিরবচ্ছিন্ন আনন্বক্বপ চৈতন্ত তাহার লক্্যার্থ বলিয়! সিদ্ধাস্তিত 

হয়। 

গুরু যে তৎওত্বং শঙ্খের দ্বার! ব্রদ্ম চৈতন্তের বোধ করাই- 

বেন, সেই তথ গ্রত্বং শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বল! হই; 

এক্ষণে উক্ত 5 অর্থাৎ তত্বমসি বাক্যের যেরণে অর্থ 

গ্রহণ করিতে হইবে, তাহ বন! কর। যাউক.। 

পৃথক্ পৃথক শব্ষের নাম পদ, বছ পদ একত্র হইয়! যে 
'একটী বস্ত বুঝাই! দেয়, তাহারু,নাম বাক্য । ম্হৎ অর্থাৎ বঙ্গ 

পদার্থের বোধক মে বান্ছ7, তাহার নাম মহাবাক্য। শ্বেত, হুক, 

বর্জ, এই তিনটী পদ'ঝ! শব্দ একত্র হইয়া) এক বিশেষ বস্ত- 
রূপ পদার্থের বাধ জন্মাইলে তাহা! বাক্য হইবে, নচেৎ শব 

মাত্র থাকিবেক। শব্দের উচ্চারথ করিলেই যে অর্থ বোধ হয়, 
তাহা হর না! । ত্বাহ! যোগ্যতা, আসতি ও আকাজ। অনুসারে 

উচ্চারিত হইলেই অর্থ বোধক হয়, নচেৎ হয় না। সন্বন্ধত্ঞানের- 

ক্য্বাত.ন! থাকার নাম যোগ্যতা) ঠিক পর পর উচ্চারণ করার 
নাম আনত এবং জিজ্ঞাসার, উদ্রেক থাকার/ম্মাম আকাঙ্কা। 

চন্ত্র গ্রন্তর এই রাক্যে যোগ্যতা নাই, কেননা, চক্ে খ্রস্তর বুদ্ধি 

জস্মিবার ব্যাঘাত আছে। এখন বলিলে শ্বেত, আর ৪ ঈড পরে; 

বলিবে বন্ত্, এরূপ ুইবে.যে,: অর্থবোধক হইবে তাহা; বহে। 
কেন-না আসতি নাই । 'কআতঞব-ধাছাতে শব সকলের পরস্পর: 

স্গঠি থাকে) একপ ভাবে উচ্চারিত হইলেই তাহা প্র্থবোধক 
হয়, সমস্ত: ঝঁক? অর্থবোধক-হয় দা। এবে যে স্থলে অস্ত 
বাকা, উটনিবে নেই ' সেই স্থলে সঙগতির জণ্ত কতক ছাড়িয়া, দিস 
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কোথাও বা কিছু,বাড়াইরা লইয়া! অর্থগ্রছ করিতে হইবে। 

ছাড়িয়া দের বা বাড়াইক। লওয়াকে লক্ষণা বলে। লক্ষণ 
দারা যে অর্থের উদ্বোধ হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। একট। 

কালে! যাইতেছে বিলে কালো! অর্থাৎ রুষ্ণবর্ণ জীব, এতদুব 
বাড়াইয়! অর্থ বোধ করিতে হুদ । সেই এই রাম ধলিলে, দর্শ- 

মেয় খাল দেশ প্রভৃতি ছাড়িয়। দিয়! কেহল পূর্ব দই মনুযই, 
বুবিত্কে হইবে। এই সকল নিয়ম সর্বদা ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 
লৌকিক বাক্যের গ্তায় শান্্বাকাও ঁ রূপ নিয়মের অর্ধীন। 
শ'জ্ে যে বঙ্গাত্মবোধক বাক্য আছে, তাহাও গর নিষ্মমের অধীন | 

কি ক্ধপ প্রণালীতত তাদুশ মহাবাক্য সঞ্চলের অর্থযোধ কক্সিতে 
হয়, এবং মহাবাকাস্থ পদ সকলের পরম্পর কিরূপ শগ্বদ্ধ রাঁধিলৈ 
অথ অর্জাৎ কেবল চিক্ম্বরূপ অর্থটী বৃদ্ধির হয়, তাহা বর্ণনা 

কর! আবস্তক। ছান্দোগ্য ত্রাঙ্গণের ঘষ্ঠ অধ্য'য়ে শ্বেতকেহু 

নাক এক খ'ষবালককে তরদীর় 'গুর অগ্রে জগৎ ও জগৎ" 

বর্ডার উপদেশ দিয়] কাবশেষে উপদেশ দিলেন যে, “তত ত্বং* অসি 

অর্থাৎ পূর্বোপদিষ্ জগৎকারণ ভুমি বর্তমান । শ্বেতকেতু লেই 
তত্বমসি বাক্যের দ্বার! যে, কিরূপে জগৎ কারণোপলক্ষিত চৈতন্ঠ 

আর জীবচৈষ্ভের একত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ডাহা বধিত 

হইতেছে। 
তথমলি বাকাটী তিন প্রকার স্বন্ধের ত্বারা অখণ্ড অর্থাৎ 

নির্বিশেষে বর্গ চৈতন্ত মাত্রের অবয়োধক হয়। 
তিগ প্রকার লন্ধ কিক্ষি? হইপরের সামাধিকরখ্য অর্থাৎ 

এক ফ্াধিকরণ ব! এক অর্থে মৃতিমান্ থাকা, পরার ধার! বিশেদ্য 
দিশেষণ ভাব) ও লগ্য লক্গণরূপ সন্বন্ধ। এই তিন। তগাধ্যে 
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প্রত্যেক ঠচতন্তটী লক্ষণা দ্বার! বোধ্য। প্র ছুই পদতাহার 
লক্ষণ। শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে বথাঃ--*প্রত্যগাত্ম।” পদ 

ও তাহার অর্থের একাধিকয়ণতা, বিশেষণ বিশেষ্য-ভাঁব এবং 
লক্মণ-লক্ষণ'ভাব, এই তিন প্রকার নন্বন্ধ আছে। 

সামান্তাধিকরণ্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত ঘথাঃ_-“সেই দেবদত্ত এই, 
এই বাক্যে যেমন পূর্বকালে দৃষ্ট দেবদত্তের বোধক 'সেই” শব্দ, 
আর এতৎকালের দুষ্ট দেবদত্তের বোধক “এই” শব্দ, এই ছই 
শব্দেরই এক দেবদত্ ব্যক্তিতে তাৎপর্য্য অর্থাৎ বোধ্যরূপ সম্বন্ধ 

আছে, সেইরূপ ণ্তৎ ত্বং অসি” এই বাক্যেরও অনন্থভূত 
ঈশ্বরাদি চৈতন্ত*বোধক ততৎশব্% আর দ্বয়ং অঙ্ধভৃত ত্বটচতন্যের 
বোধক ত্বং শব, এই ,উভয় শবেরই এক মাত্র চৈতন্য 
পর্দীর্থে তাৎপর্য বুঝিতে হইবেক। অর্থাৎ তৎ শব্দের 
তাৎপর্য ঈশ্বর চৈতন্তে, আর ত্বং”শব্ষের তাৎপর্য্য জীব 
চৈতন্তে | 

বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সন্বন্ধের “অর্থ এই যে, পূর্বোক্ত “সেই 
দেবদত্ত এই” এই লৌকিক বাক্যস্থ 'সেই' শব্দের অর্থ পূর্ব. 
দৃট"দরদত্ত। আর “এই শব্ের অর্থ বর্তমান দৃষ্ট দেবদত্ত, এই 
ছই অর্থ অর্থাৎ (দেবদত্ত নামক ব্যক্তি) যেমন পরস্পর পরম্পরের 
বিশেষণ*ও বিশেষ্য হয়, অর্থাৎ উক্ত উভয় অর্থই উভয়ের 

ভিন্নতা! নিবারণ করিয়া! এক দেবদত্বকেই বুঝায়, সেইরূপ 
'তত্বমসি' বাক্যন্থ অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদি টচতন্তরূপ তৃৎপদার্থ, আর 
প্রত্যক্ষ জীব চৈতন্তরূপ ত্বং পদার্থ, এই উভয় অর্থই (বস্ত) 
পরম্পর পরম্পরের বিভিন্নতা দূর করিয়া! পরম্পর পরস্পরের 
বিশেষণ ও বিশেম্ত হয়। যাহা বস্তর ন্লানাত্ববোধ নিবারণ 

৪ 
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করিয়া একটী মাত্র বস্ত বুঝাইয়! দেয়, তাহার নাঁম বিশৈষণ এবং 
সেই বোধ্য বস্তটা তাহার বিশেষ্য। যেমন পল্ম বলিতে শ্বেত 
রক্ত নীল নান! প্রকার পদ্মের জ্ঞান জন্মে; কিন্ত নীল কি রক্ত 

শবের যোগে উচ্চারণ করিলে মাত্র শ্বেতপত্ম অথবা রক্তপদ্মের 

জ্ঞান হইবেক। এস্থলে নীল শব'টী ভিন্ন ভিন্ন পদ্মের জ্ঞান 
হওয়া নিবারণ করিল বলিয়া বিশেষণ হুইল এবং পদ্ম শব্দটা 
তাঁহার বিশেষ্য হইল। এইরূপ, 'সেই” শব ও «এই” শব্ধ ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তির বোধ হওয়া নিবারণ করিয়া, একমাজ দেবদত্ত 

ব্যক্তিকে জানে উপস্থিত করিয়া দেয় বলিয়া ত ছুই শব্খও 
বিশেষণ এবং দেবদত্ত ব্যক্তি বিশষ্য হওয়ার স্ভাক্সি, তত ও “তব 

এই ছুই শব্দও চৈতন্মের ভিন্নতা বোধ নিবারণ করিয়া আতেদ 
বোধ করায় বলিয়া! এই ছুই শব্ও পরস্পর বিশেষণ ও বিশেষ্য 

বুঝিতে হইবেক।) 
লক্ষ্য লক্ষণ সম্বন্ধের সঙ্গতি এইরূপ বুঝিতে হুইবে যে, যেমন 

পুর্ব্বোক্ত "সেই দেবদত্ত এই” এতদ্বাক্যের সেই, আর «এই 

শক উভয় শব্ধের যথাক্রমে পূর্ধকালে দৃষ্ঠত্ব আর বর্তমাঁন- 
কাল দৃষ্টত্ব এই উভয়বিধ অর্থ পরম্পর বিরুদ্ধ বলিয়া পরিতর্ভ্য 
অর্থাৎ প্র দুই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবিরুদ্ধ দেবদত্তই 
উহার লক্ষ্য অর্থাৎ কেবল দেবদত্ত ব্যক্তিকেই বুঝিতে হয়, 

সেইরূপ তত্বমসি বাকোও তৎ ও ত্বং এই উভন্ পদের 

বিরুদ্ধার্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া (প্র প্রত্যক্ষত1 ও প্রত্যক্ষতা 

এক নহে বলিয়া এ ছুই অর্থ বিরুদ্ধ সুতরাং এ ছই অর্থের 
পরিত্যাগ) কেবল অবিরুদ্ধ চৈতন্য মাত্রই উহার লক্ষ্য *অর্থ 
ধুঝিতে হয়। “সেই” দেবদত্ত এই' এই শবটা লক্ষণ আন 
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দেবদুত্ত ব্যক্তি লক্ষ্য । তত্বমসি বাক্যটাও লক্ষণ আর চৈতন্ত 

বস্তটী লক্ষ্য। এইরূপ লক্ষ্য-লক্ষণভাব সন্বন্ধের নাম "ভাগ 

লক্ষণ” । 

“নীল পন” এই বাক্যের অর্থনঙ্গতি যে"প্রকারে হয়, তন্ব- 
মদি বাক্যের অর্থঙ্গতিটা সেই প্রকারে হয় না। যথাঃ 
'নীলপদ্ন' এতদ্বাক্যের নীল শবের অর্থ নীল গুণ, আর পদ্ধ 

শবের অর্থ,তন্নামক দ্রব্য ॥ এই ছুইটী পরস্পর পরস্পরের 

বন্থ প্রকারতা নিবারণ করে বলিয়। ( কেবল নীল বলিলে ঘট, 

পট, মঠ, বস্তু, পদ্ম নান। প্রকার উপস্থিত হয় এবং কেবল পদ্ম 
বলিলেও শ্বেভ লোহিত, নীলু নান প্রকার পল্ম মনে হয়; কিন্ত 

নীব-পন্প বলাতে সেই সেই নানাত্ব বুদ্ধিরঃনিবৃত্তি হয়) পরম্পর 
ববিশেষণ বিশেষ্য ভাঁব প্রাপ্ত হইতে পারে। কেন-নী, তদ্ভয় এক 

আধারে থাকার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নাই , কিন্তু তত্বমসি 
বাক্যের তৎশব্াার্থ অপ্রতাক্ষ চৈতন্ত, আর তংশবার্থ প্রত্যক্ষ 

চৈতন্য, এই ছুই অর্থের পরম্পর পরম্পরের ভিন্নতা বোধ নিবারণ 

করিলেও (বিশেষণ বিশেষ্য ভাব হ্বীকার করিলেও) বস্ততঃ 

'উক্ত উভয়ের প্রীক্য অর্থাৎ সেই ছুই চৈতন্ত যে এক বস্ত এরূপ 

জ্ঞান হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক আছে; সুতরাং উক্ত উভয়ের 

বিশেষণ বিশেষ্য ভাব হওয়া পক্ষেও ব্যাঘাত আছে। ব্যাঘাত 
কি০* অপ্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ। মনে কর, ধিনি 
অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য, তিনি সর্বজ্ঞ । আর ধাহাকে প্রত্যক্ষ চৈতন্তয 

বলিয়াছি, তিনি কিঞ্চিৎজ্ঞ অর্থাৎ অত্যন্প জানশালী। সুতরাং 
ঝুক্তিতে উক্ত উভয় কখনই এক হইতে পারে না, প্রত্যক্ষেও 

অন্থভব করান যায় না। সেই কারণেই উক্ত নীল গুণবিশিষ্ট 
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পন্মের স্তায় অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্ত-বিশিষ্ট গ্রত্যক্ষ ঠচতন্য, একপ 

অর্থও সঙ্গত হয় লা । 

“গেপ গঙ্গায় বাস করিতেছে” এই বাক্যে যেমন অহঙ্ক্ষণা 

(জহৎ অর্থাৎ ভ্যাগ। শ্বের প্রন্কত অর্থ পরিত্যাগ করিয়। 

তংসংক্রান্ত কোন এক বস্ততে অর্থ স্বীকার করার নাম জছঙ্ল- 
ক্ষণ ও জহৎ-স্থার্থ লক্ষণ! ) অর্থ সঙ্গত হয়, কিন্ত তত্বমসি বাক্যে 

জহল্লক্ষণ হইতে পারে না। বিবেচনা কর, গঙ্গা শৃষের লোক 
প্রসিদ্ধ অর্থ জলপ্রবাহ। তাছাতে বাস কর! সম্ভবে লা। কেম 

না, জলরাশি গোপ নাষক মনুষাজাতির আধার, আর জলের 

আধেম্ব গোপ, এরূপ অর্থ প্রমাণ বিরুদ্ধ । সুতরাং ক্োকার 

বুদ্ধি, গঙ্গার জলগ্রবাহ রূপ অর্থ পরিত্যাগ করিরা তওসংক্কাস্ত 

তীরকি নৌকায় গিয়া পর্ব্যবনিত হত্ব) কাষে কাষেই গন্ষ£ 
শব্দার্থের তীর ঝ| নৌকা অর্থ কর! যুক্তিযুক্ত এঘং জহয়ক্ষখণও 
সুসঙ্গত। কিন্তু তন্বয়সি বাক্যের স্রেপ অর্থ ক্ষরিবার কোন 

কারণ নাই । কেন পাই ? 
বিবেচনা! কর, প্রত্যক্ষ চৈতন্য আঁর-অপ্রতাক্ষ চৈতন্ত এই 

উভয় টচতন্তের চৈতন্তগত একতা পক্ষে কোন ৰিরোধ নাই” 
কেবল প্রত্যক্ষ অ্বপ্রত্যক্ষ ৰোধক অংশেই বিরোধ আঁছে। 
যাহ! ৰিরুদ্ধ তাঁছাই বাক্যার্থ সঙ্গতির জ্বন্ত পরিত্যাগ কর ; নচেৎ 
গঙ্গা. শব্ধের স্তান় তৎ ও ত্বং শব্দের সমন্ত স্থার্থ পারিত্যাঠা 
করিয়া সম্পূর্ণ এক নৃতন বস্ততে লক্ষণ। কর! অযুক্ত। অধুক্ত বলিস 
জহল্লক্ষণাই কর! অসঙ্গত। 

তাল, এইরূপ হক যে, গঙ্গা শব যেমন আপন অর্থ, 
(অল) পরিত্যাগ করিক়্া তীর বা ততমংসষ্ট দৌকা্ূপ অর্থকে 
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লক্ষ্য করে, সেইরূপ তংশব্দও আপন অর্থ পরিত্যাগ করিয়! 

স্বং শব্দের অর্থ লক্ষ্য করুক, আর ত্বং শব্বও স্বীয় অর্থ ত্যাগ 
করিয়া তৎশবের অর্থ লক্ষ্য করুক, তাহ! হইলে আর জহলক্ষণ! 

অসঙ্গত হইবে না। 

এ কথাও অযুক্ত। মনে কর, পূর্বোক্ত বাক্যে তীর 

শবের উল্লেখ নাই, অথচ তাহার জ্ঞান হওয়া আবশ্তক 3 
সুতরাং সেখানে জহল্লক্ষণাটী যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তত্বমদি 
ঘাকো তং ও ত্বং উভয় শবেরই উল্লেখ আছে, তাহার দ্বারাই 

চৈতন্য রূপ অর্থের প্রতীতি হয়; সুতরাং তাহাতে লক্ষণ! করি- 

বার অপেক্ষা* থাঁকে না । £€বিনা লক্ষণায় অর্থ প্রত্তীতি হইলে 
'লক্ষণা করিবার বুদ্ধি হইবে কেন?) 
ণ ভাল, “একটা রক্তবর্ণ যাইতেছে এই বাকের স্তাঁ় অজহৎ- 
বার্থ লক্ষণ] হউক ? না তাহাঁও পঙ্গত নহে । মনে কর, রক্ত 

বর্ণের গমন নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়। রক্তবর্ণ শবের প্রকৃত অর্থ 

বঙ্জায় রাখিয়া বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত রক্তবর্ণের আধাৰ 

কোন জীবকে লক্ষণ। করা যাইতে পারে ; কিস্তু তত্বমসি বাক্যে 

পরোক্ষ ও অপরোক্ষবোধক বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া, 
লক্ষণার দ্বারা তৎসম্বন্ধে :অন্ত যে কোন অর্থের লক্ষা করিলে ও 

কোন ক্রমেই বিরোধ নিবারণ হয় না। সুতরাং অজহৎলক্ষণও 
সম্ভব, হয় না (ন+জহৎ-্ত্যাগ+লক্ষণা স্বার্থ বজায় 

রাখিয়া! তংসংক্রাত্ত পদার্থ বোধ করার নাম অজহংস্বার্থ 

লক্ষণ। )। 

, ' আচ্ছা, আর এক প্রকার ভাগলক্ষণ স্বীকার কর? কি 

প্রকার ?--ত২ কিংবা "ত্বং এই ছুয্ের যেটা ইচ্ছা সেইট্টার 
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বিরুদ্ধ অর্থাংশ পরিত্যাগপূর্বক অবিরদ্ধ অর্থাংশ লইয়া তাহার 
সহিত অন্তটার বাচ্যার্ঘ লক্ষা.কর। 

উত্তর এই যে, বিরুদ্ধতা দোষ না৷ থাকিলেও ওরূপ ভাগ 
লক্ষণী শ্বীকাঁর করা! যায় না। কেন-না,' এক শবের দ্বারা, স্বীয় 
অবিরুদ্ধ অর্থাংশ আর অন্ত এক অশ্রত পদার্ঘ, এই দ্বিবিধ অর্থের 

জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবন! নাই। অপিচ, তৎশব্দে, কিংবা! ত্বং 

শবে, যে শবে ইচ্ছ! সেই শবে উক্তরূপ লক্ষণ! শ্বীক?র করিতে 
পার না। কারণ অবশিষ্ট শব্ষের দ্বারা বিনা লক্ষণায় ভাদৃশ 
অর্থের প্রতীতি হইয়া! পড়ে। যে অর্থবিন! লক্ষণাক়্ উপস্থিত 
হয়, সে অর্থের জন্ঠ পুনর্বার লক্ষণা*করা নিপ্রয়োজন। অতএব 

পমেই দেবদত্ত এই” এই বাক্য যেমন, তাহার তৎকাল বিশিষ্ট, 
দেবদত্ত আর এততৎকালবন্তী দেবদত্ত এতদ্বপ অর্থের তত্কাল ও 
এতকাল এই ছুইয়ের এক্য জ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া, মাত্র ধর ছুই 
ভাগ পরিত্যাগ করিলেই অবিরুদ্ধ দেবদত্ত রূপ অর্থাংশকে বোধ 
করায় $ সেইরূপ তন্বমসি বাক্যেও অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট ও 

পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্তরূপ অর্থের এরক্য (অভিন্ন ) জ্ঞান করা , 

বিরুদ্ধ বলিয়া সেই বিরুদ্ধ অংশ অর্থাৎ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ব অংশ 

পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় চৈতন্য মাত্র 
বোঁধ করায়। 

, স্উক্তরূপে ভেদ বুদ্ধি নিত হইলে পর, জীবের "সামি 

মনুষ্য, আমি জীব, আমি স্থল, আমি কৃশ ইত্যাদি প্রকার 
অনুভব নিবৃত্ত হয়। জীব তখন “আমিই ব্রহ্গ” এইরূপ অন্থভব 

করে।) “আমিই ব্রহ্ম” এই অনুভব বাক্যের তাদৃশ প্রকারের, 
অর্থ যেরূপ নি্পন্ন হয় তাহা! বর্ণনা করিতেছি । 
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আচার্য্য কর্তৃক, পূর্বোক্ত প্রকারে অধ্যারোপ ও অপবাদ 
যুক্তি দ্বারা ততৎশব্ধ ও ত্বং শব্দের অর্থের সংশোধন অর্থাৎ ব্রহ্ম 

ও জীব এই ছুরের যথার্থ স্বরূপ পূর্বোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া, 
পরে গুরূপনিষ্ট “তং ত্বং অসি” বাক্যের দ্বারা এতছ্ভয্বের একতা 
বা অখণ্ড ভাব প্রতীত হইলে, পুর্বে যে আপনাকে জীব 
ভাবিত, তাহার তখন “আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সংস্বরূপ, 

পরমাননস্বরুূপ, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম” এইরূপ অখণ্ড চিত্তবৃত্তি উদয় 

হয়। সেই চিত্তবৃত্তি তখন চৈতন্য প্রতিবিষ্বিত হইয়। প্রত্যেক 

চৈতন্য হইতে অভিগ্ন অজ্ঞাত ব্রহ্গকে বিষয় করিয়া তদ্গত 
অক্জঞানকে ন্ট করে। (অর্থাৎ পুর্বে থে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান 

ছিন্ন, তাহা নষ্ট হম অর্থ, জীবভাব নষ্ট হইয়া ব্রহ্ধতাঁবে অব- 
স্থান করে।) ততৎকালে যেমন বস্ত্রের কারণীভূত স্থত্র সকল 
দগ্ধ হইলে তৎকার্ধযভূত বস্ত্রও নষ্ট ছয়, সেইরূপ অজ্ঞান নষ্ট 
হইলেও ততকার্ধাভূত সেই অখগ্ডাকার চিত্তবৃত্তিও নষ্ট হয়। 
দীপপ্রভা যেমন ্ৃ্যপ্রভাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, 
প্রত্যুত সেআপনিই অভিভূত হইয়া! বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইকপ 
চিনতবৃত্তি, প্রতিবিধিত চৈতন্য বা আভাস-চৈতন্তও ন্বপ্রকাশ- ৰ 

স্বরূপ উংস্ষ্ট ত্রদ্ম চৈতন্তকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়! 
অভিভূত (বিনষ্ট) হয়। সুতরাং উপাধিম্ববপ চিত্তবৃত্তির 
অগ্াবেক্স পর ব্রহ্ম মাত্র থাকে । ইহার লৌকিক দৃষ্টাস্ত এই যে, 
যেমন দর্পণের অভাবে মুখপ্রতিবিশ্বটা মুখমাত্রে পর্যবসিত হয়, 
অর্থাৎ মুখমাত্র থাকে, সেইরূপ । (এই প্রণালীতে তত্বজ্ঞদিগের 
“মামিই ব্রহ্ম” ইত্যাদি অন্গভব হুইয়। থাকে ।) ৃ 

এইক্ধপ সিদ্ধান্ত হওয়াতে “তাহাকে মনের দ্বারাই অন্গভব 
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করিবেক» এবং “মন যাহাকে মনন (প্রকাশ) করিতে পারে 
না” এই ছুই শ্রুতির বিরোধ ভগ্ন হইল । কেন-না, মনো বৃত্তির 
বারা বরক্ষ-বিষয়কূ অক্ঞানটা' নাশ হয় মাত্র, ব্রহ্ম প্রকাশিত হয় 
ন|। বুত্তিগ্রতিফলিততত চৈতন্ত অর্থাৎ আভাস-চৈতন্ত তাহাকে 

প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয় (সুতরাং মনের দ্বার! দর্শন হয়, ও 
মন দর্শন করিতে অসমর্থ এই ছুই পক্ষই যথীর্থ)। বৈদাস্তিকেরা 
বাঁপয়া থাকেন যে, “শান্ত্রকর্তার। বৃত্তি গ্রতিবিদ্বিত চৈতন্তের 
দ্বার পরব্রন্দের গ্রকাশ হওয়| পক্ষ নিরাকরণ “করিয়াছেন 
কেন-না, সেই আভাপ-চৈতন্ত শ্বগ্রকাশ টৈতন্তকে প্রকাশ 
করিতে পারে ন|। কেবল ব্রহ্ম বিষুয্নক অজ্ঞান নাশের নিমিত্তই 
বৃত্তি গ্রাহৃতা মাত্রের অপেক্ষা আছে (অর্থাৎ ্ রঙ্গাকার মনো- 

বৃত্তি উদিত হইপ্! কেবল তদগত অক্ঞানকেই' নাশ করে, রহ্মকে 
প্রকাশ করে না ত্রক্ম আপনিই প্রকাশিত হন, যেহেতু তিনি 
স্বয়ং প্রকাশ স্বভাব ।) 

(লৌকিক ঘট পটাদি জড় পদার্থের জ্ঞান, আর অখণ্ড বা 
পরিপূর্ণ স্বভাব ব্রঙ্ের জ্ঞান, এই ছুয়ের মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য 
আছে ।) ঘটপটাদির জড় পদার্থাকার মনোবৃত্তির স্বভাব গ্রেই মে।* 

“এই ঘট” কিংবা! “এই পট” ইত্যাকার মনোবৃত্তি উদিত হুইবা 
মাত্র তাহ। অগ্তঠ(ত ঘট বা অজ্ঞাত পটকে বিষয় করিয়। ( অর্থাৎ 

ব্যাপিক্না) প্রথমে ঘটের বা পটের অজ্ঞাত দুর করে, অর্থনৎ 
তদ্গত অজ্ঞানকে নাশ করে, পশ্চাৎ স্বগ্রতিবিদ্বিত চৈতন্তের 

দ্বারা সেই 'অপ্রকাশ স্বভাব ঘট বা পটকে প্রকাশ করে। শান্ত 
এইরূপ সিদ্ধান্তই উক্ত আছে। যথাঃ--অন্তঃকরণবৃত্তি আর 
তংস্থ আঁভাস-চৈতন্ত ,অর্থাং দেই মনোবৃত্তি-প্রতিবিিত 
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চৈতন্, এই উভয়ই ইন্দ্িক্সসংখুক্ত ঘটকে ব্যাপে, অর্থাৎ: 
বিশেষরূপে প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে অস্তঃকরণ বৃত্তির দ্বার! ঘটের 
অক্তানতা নষ্ট হয়, আর সেই আঁভাস-চৈতন্তের দ্বারা ঘটের 

তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়।' দীপপ্রীভামগ্ডল যেমন অন্ধকীরস্থ ঘট 

পটাদি পদার্থকে বিষয় করিয়। (প্রাপ্ত হইয়া) তদ্গত অন্ধকার 
নই করতঃ স্বকীয় প্রভার দ্বারা প্রকাশ করে, সেইরূপ অস্তঃ- 
করণবৃত্তিও, স্বয়ং ঘটার্দিগতত অজানফে নই করতঃ স্বগ্রাতিবিদিতত 
চৈতন্তের দ্বার! ঘটাদি বস্তকে প্রকাশ করে। 

যাবৎ ন! উল্লিখিত প্রকারে স্বরূপ চৈতন্তের সাক্ষাৎকার হয়, 
সে পর্য্স্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান কতা 
আবশ্তক। (তাদৃশ পরমাত্মচৈতন্ সাক্ষাতকার, দ্বত্ঃ ব৷ সহজে 
'হয় না, শ্রবপাদি চতুষটয়ের অভ্যাস দ্বারাই হয়।) এজন্য সে 
গলিই প্রদর্শিত হইতেছে। 

শ্রবণ।--গুরুমুখের কথা বা বেদাস্তশান্ত্রের কথ! কর্ণকুহুরে 
স্থান দিলেই শ্রবণ কর! হয় না। (তবে কি?) তাৎপর্য নিশ্াক্গক 

ছয় প্রকার বোধক নিয়মের দ্বার! অদ্বিতীয় ব্রন্মরূপ বস্ততে 
' ভাৎপর্যয অবধারণ করার নাম শ্রবণ। 

ছয় প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক নিয়ম কি কি? 

উপক্রম বা উপসংহার, অত্যাস, অপূর্বরতা, ফল, অপবাদ এবং 
উপপত্তি। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, এই ছয় প্রকারের 

দ্বারাই শাস্্ের যথার্থ তাংপর্য্য জানা যায়। (সুতরাং শাস্তাক্ষর 
গাঠ করিয়া, অক্ষরার্৫থ সকল জ্ঞাত হইয়া, উল্লিখিত ছয় প্রকারের 
আলোচন! করিয়া, একত্রিত সমুদায়ের তাৎপধ্য কি? অর্থাৎ 

ফলিতার্থ কি? তাহ! অবধারণ কৰিছে পারিলেই যথার্থ শুন! 
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হয়, গুনিবাঁর ফলও হয়) নচেৎ কর্ণ প্রবিষ্ট শব্দ কর্ণেই'পীন হয 

মাত্র।) 
উপক্রম ও-উপহার।--.(শাস্ত্কারদিগের নিয়মই এই যে, 

তাহারা যে প্রকরণে (বিভাগে) বা যে শাস্ত্রে যে বস্তর উপদেশ 
দেন, প্রারস্তে তাহাঁরই উল্লেখ এবং সমাপ্তিতেও তাহার উল্লেখ 

করিয়৷ থাকেন। সুতরাং শাস্ত্রের বা প্রকরণের আরম্ভ ও সমান্তি 

পর্যালোচনা করিলেই তাহার প্রতিপাগ্ঠ বস্ত জান যায়। যেমন | 

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যাক়্ের প্রারস্ভে “একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম 

এবং সমান্তিতেও 'এ সমস্তই আত্মা্ম ভালমান* এইরূপ উক্তি 
আছে। ম্ৃতরাং বুঝা গেল যে, এক অদ্বিতীয় পরমাত্বীই সমগ্র 

ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্ধ্য | 

অভ্যাস ।--বার বার বলার নাম অভ্যাস । যে প্রকরণে যে 

বস্ত প্রতিপাদ্দিত হইবে, .€সই প্রকরণের মধ্যে বার বার সেই 

প্রতিপাগ্ঠ বসন্ত প্রতিপন্ন করা। (ইহাঁও শীন্ত্রকারগণের লিপি 
রীতি।) উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে 'তন্বমসি' এই বাক্যের 

দ্বারা নয় বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তর প্রতিপাঁদন করা আছে। 

অপূর্বত1।-_-(নৃতনত্ব ) যাহা অহ্য কোন প্রমাণে জ্ঞাত হওয়ী” 

যায় নাই, তাহার উপদেশ। অর্থাৎ যাহ! যে প্রকরণের প্রতি- 
পা, তাহা প্রমাণাস্তরের অবিষয় রূপে প্রতিপন্ন করা । যথাঃ 
উক্ত”উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে ব্রন্গের উপনিষন্সাত্র গম্যতা* (উ্প- 

নিধর ভিন্ন অন্ঠ প্রমাণের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর 

বলির!) প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ফল।--প্রকরণ প্রতিপাগ্তের কিংবা তৎসাঁধন অনুষ্ঠানের 

ধ্রয়োন বর্ণনা | উক্ত* উপনিষদের উক্তাধ্যায়েও “আচার্ধ্যবান্ 
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ব্ক্তিই পবরক্গকে জানিতে পারেন, অন্তে পারেন না। তাহার 
রহ্মপ্ঞানীর মুক্তি হইতে সেই পর্যযস্ত বিলঘ, যে পর্যন্ত না দেহ 
পাত হয়। দেহ পাত হইলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত-হয়।” ইত্যাদি 
প্রকারে ত্রহ্ষজ্ঞানের ব্রক্মলাতরূপ ফল ব! প্রয়োজন উক্ত 
হইয়াছে। 

অর্থবাদ।--প্রতিপাণ্থ বন্তর প্রশংসা! । উক্ত উপনিষদের উক্ত 

অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্গকে গুরু এইরূপে প্রশংসা 

করিয়াছেন যে, "্যাহাকে শুনিলে অশ্রুত বস্তরও শ্রবণ সিদ্ধ হয়, 

যাহ। কখন মনে হহ্ন নাই তাহাঁও মনে হয়, অজ্ঞাত পদার্থের 
জ্ঞান হয়।” *ইত্যারদি। » 

, উপপত্তি 1 অন্থকুলুযুক্তি। প্রকরণ প্রততিপান্ত বস্ত প্রতিপন্ন 

“করিবার জন্য নানার যুক্তি প্রদর্শন। উক্ত গ্রস্থেও ণ্হে 
মনোজ্ঞ শ্বেতকেতু ! যেমন মৃত্তিকালিণ্ডের জ্ঞান হইলে তদ্বিকার 
সমস্ত মৃৎপাত্র জান! হয় এবং ঘট, কলস, শরাব প্রভৃতি মৃৎপাত্র 

সমূহের নাম গুলি কেবল নাম মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা, মৃত্তিকাই সে 
সকলের সত্য। ইত্যাদি প্রকারে অদ্বৈত বস্ত বুঝাইবার 
'উপযৌগী বিকারের অনিত্যতা প্রভৃতি যুক্তি সকল প্রদর্শিত 
হইয়াছে। €এবম্প্রকারে শাস্্ার্থ অবধারণ করার নাম শ্রবণ, 
কেবল কর্ণপাঁতণ্কর৷ শ্রবণ নহে ।) 

গনন কি? 

অনৈত প্রতিপত্তির (জ্ঞানের) অবিরোধী যুক্তি অবলম্বন 

করিয়া সর্ধদ! অদ্ধিতীয় ব্রহ্মরূপ বস্তর চিস্তা করার নাম মনন। 

নিদিধ্যাসন কি ? 

মধ্যে দেহাঁদি জড় পদার্থ বিষয়ক, বিজাতীয় প্রত্যন্ন উপস্থিত 
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ন| হয়, এরূপ হুনিয়মে অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতায় জান ধারণার 
নাম নিদিধ্যাসন। অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ধ্যান। 

সমাধি।--সমধি অর্থাৎ তীব্র একাগ্রতা । ইহা ছুই প্রকার । 
প্রথম সবিকল্প, দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্প । সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, 
জ্ঞান ও ভ্ঞে় বিষয়ক জ্ঞানের লয় হওয়ার অপেক্ষা নাই। পর 
তিন জ্ঞান পত্বেও বরক্গাকার চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে থাকে । 

যেমন মৃণ্ধয় হস্তীতে হন্তিজ্ঞান সত্বেও মৃত্তিকা ভান থাকে, 

সেইরূপ, দ্বৈতজ্ঞান সত্বেও অধ্বৈত জ্ঞান হইয়। থাঁকে, ইহা 
পঞঙ্ডিতগণ বলিয্াছেন। যথাঃ--“সর্ব বস্তর সাক্ষাৎ ভ্রষ্ট] 
অর্থাৎ সাক্ষী, সর্বব্যাপক, সর্বোৎকৃষ্ট, প্রকাশ ন্বভ্বব, উৎপত্তি 

রহিত, বিনাশ বর্জিত, অলিপ্ড অথচ সর্বত্র বিরাজিত, সর্ব, 
কালেই বিমুক্তত্বভাব যে উৎকৃষ্ট চৈতন্য, তাহাই আমি ।৮ 

নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই বিকল্প ত্রয়ের 
লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে । অর্থাৎ উক্ত বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান 

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্ততে লীন হুইয়৷ (একীভূত হৃইয়।) যায় ? স্থৃতরাং 
একটী মাত্র অখণ্ডাকার মনোবুত্তি অবশিষ্ট থাকে । জলবিহীন 

লবণ, জলাকার প্রাপ্ত হইলে লবণ-জ্ঞানের লয় হেতু 'ষেমন* 
কেবল জল-জ্ঞাঁনই বর্তমান থাকে, সেইন্প ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তির 

(জ্ঞানের,) বিলগ্ন হেতু ব্রহ্ম মাত্রই বর্তমান থাকে। এতজ্রুপ 
সমাধিরু লক্ষণ নির্দারিত হওয়াতে সুষুপ্তির সহিত সম!ধির 

ভেদের আশঙ্কা থাকিল না। সুযুণ্তি ও সমাধি উভয় 

অবস্থাতেই খ্ৃত্তি বিষয়ক জ্ঞান থাকে না নত্য, কিন্ত সুযুস্তিতে 

বৃত্তি থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না, সুতরাং সুযুদ্তি ও সমাধি 

দমাশ নহে। 
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এ্রবন্প্রীকার নির্বিকল্প সমাধির আটটী অঙ্গ অর্থাৎ সাধন 

পাছে । মথ।ঃ-যম, নিম, আসল, প্রাশাক্পাম, প্রত্যাহার, 

ধারণা, ধ্যান ও মবিকল্পপমাধি। (এই ত্বাট অঙ্গ আয়্ত হইলে 
উক্ত প্রকারের নির্বিকল্পক সমাধি সিদ্ধ হয় স্থৃতরাং উহ্ারা অঙ্গ 
বলিয়া গণ্য |) 

যম।-_-অহিংসাঁ, ল্য, জদত্ত-পরজ্রব্য গ্রহণ না করা, ব্রঙ্গচর্ধ্য 
” অর্থাৎ ক্ষাধ্যতৃঃ ও অভিলাষতঃ মৈথুন পপ্িত্যাগ করা! এবং অসৎ 
'পরিগ্রহ বর্জন করা, এই পাঁচ প্রকার কার্যের,নাম “যম ।” 

নিরম।--গুচি, সন্তোষ, তপন্তা, শাস্ত্রাধাযন এবং ঈশ্বর- 
তক্তি, এই পাট প্রকারকে “বিয়ম” বলে। 

আসন ।--শরীর ও ম্যনর স্থিরাকারক উপবেশন বিশেষকে 
আসন ব্যল। এই আসন ন্বস্তিক, খল্স প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ 
প্রকারে বিস্তক্ত। 

,.প্রাণায়াম 1--প্রাণ বায়ুকে স্বায়ত্ত করণ। ইহা! রেচক, পুরক 
ও কুস্তক নামক ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বার! সাঁধিত হইব! থাকে । 

প্রত্যাহার ।-_-শ্রাত্রাদি ইত্রিয় শবম্পর্শাদি বাহ বিষয় 
হইতে শীত্যাবৃত্ত কর! ॥ 

ধারণ! ।-_-অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অস্কঃকরণকে স্থাপিত কর! । 
ধ্যান।__অদ্বিতীয় বস্তুতে যন্যোবৃত্তির প্রবাহ উৎপাদন কর! | 

*সবিকরপনমাধি।--সবিকল্প-সষা্দি কি? ভাহ! ইতিপূর্বে বলা 

হইয়াছে । 
এই অষ্টাঙ্গক নির্বিকল্প সমাধির চারি প্রকার বিশ্ব আছে। 

বক্র কি? ন। লব, রিক্ষেপ, কমায় এবং রসান্বাদন। 
লন্ন।-_তুমি মাধি-চিকীর্যায় উপবিষ্ হইলে? কিন্ত তোমার 

ঘট 
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মন অখও ব্রহ্ম বস্ত অবলম্বনে অসমর্থ হইয়! ক্রমে নিদ্রি্ হইল। 
এইরূপ বিদ্ব হইলে তাহাকে “লয়” বলে । 

বিক্ষেপ।-_সমাধি-চিকীর্ষায় বসিলে, কিস্ত তোমার চিত্ত সেই 
অথও ব্রহ্ম 'বস্ত অবলম্বন করিতে না পারিয়া অন্ত এক বস্ত 

'অবলম্বন করিয়। বসিল। এরূপ হইলে তাহার নাম “বিক্ষেপ।% 
কষায়।__সমাধি-চিকীর্ষায় বসিলে ; লয় বা বিক্ষেপও হইল 

না, কিন্ত রাগাদি ৰাসনায় অভিভূত হইয়া মন স্ন্ধতা, প্রাপ্ত হইল, 
অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম বস্ত অবলম্বন করিতে পারিল না; না এদিক না 

ওদিক্ কিছুই করিল না। এন্প হইলে তাহাকে “কষায়” 
ব্ল। যায়। 

রসাস্বাদন।---নির্ধিকল্প নি রক্ধরূপ নির্বিশেষ বস্ত অব- 

লঙ্বন না করিতে করিতে চিত্ববৃত্তির সবিকল্পক আনন্দ, অনুভব 

হওয়া। এরূপ হইলেও দির্কিকল্প বিদ্ব হয় এবং তাহার নাম 
“ররসাম্বাদন” বিদ্ব। 

উল্লিখিত চারি প্রকার বিষ্ব শুন্য হইয়া চিত্ত যখন নির্ববাতস্থ 
দীপশিখার ন্তায় নিশ্চল নিফলম্প হইয়া! একমাত্র অখণ্ড চৈতন্ 

মাত্রের চিন্তা করিতে থাঁকে, তখন তাহা নির্কিকল্প “সমাধি ' 

নাষের যোগ্য । এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য এই যে, "্লয়রূপ .বিষ্ 
উপস্থিত হইলে অন্তঃকক্পণকে উদ্ছদ্ধ করিবে। বিক্ষেপ উপস্থিত 

হইলে তাহাকে শাস্ত করিবে অর্থাৎ বিক্ষিপ্ততা দুর করিবেক”। 
কথায় রূপ বিশ্ন উপস্থিত হইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া কিয়ংকাল 

নিবৃত্ত থাকিবেক। অথওড ব্রহ্ম বস্ততে একাগ্রতা জন্মিলে আর 

চালনা করিবেক না। সে সময়ে কোন সবিকলক আনন্চ 

অগ্ুভবও করিবেক বা, প্রজ্ঞার দ্বারা নিঃসঙ্গ হইবেক।” স্থৃতি- 
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ভেও উক্ত হইয়াছে যে “নির্বাতস্থ দীপ যেমন নিশ্চল হয়, সেই- 
রূপ হইবেক।” রর 

এক্ষণে জীবন্ুুক্তের লক্ষণ বলা যাউক। আত্বন্বরূপ অখণ্ড 
ব্ঙ্গজ্ঞানের দ্বার! তদ্্গত অল্ঞানের বোধ (বিলয়) হইলে পব, 
স্বত্বরূপ অথও ব্রন্দের সাক্ষাৎকারের প্রভাবে, অজ্ঞান ও অজ্ঞান 
কল্পিত পুণ্য, পাপ, সংশয় ও বিপর্ধ্যয় প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়) 
জুতরাং ই অবস্থাকে সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত ও 
্রহ্মনিষ্ঠ বলা যায়) এবং জীবদশীয় মুক্ত বলিয়। জীবনুক্তও বল 
ষার। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, “সেই সর্বাত্মক পরব্রন্গের 
সাক্ষাৎকার হইলে হৃয়ের ট্া্থি অর্থাৎ অস্তঃকরণনিঠ ভম সকল 
নষ্ট হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয়) এবং সং ও .অসৎ উভয়বিধ কর্ম 
“ফল দ্ধ হইয়া যায়।* “ 
এ জীবনুকত ব্যক্তি জাগ্রং কাঁলে বা অসমাহিত অবস্থায়, 

মাংস বিষ্ঠা মৃত্র প্রস্ৃতি বীভৎসতর মলের আধারবপ শরীর, 
ও অন্ধতা, অক্ষমতা, অপটুত। প্রস্ৃৃতির আশ্রয় ইন্জরিয়, এবং ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, শোক, মোহাদির আকরম্ববপ অন্তঃকরণদ্বার! জ্ঞানের 
অবিক্টোধে পূর্বক্ৃত কর্ম সকল (যাহার ভোগ আরম্ত হইয়াছে ) 
ভোগ করতঃ দৃগ্তমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না, অর্থাৎ 
অন্মরীদির স্তায় সত্য জ্ঞান করেন নাঁ। যেয়ন ীন্রজালিক 
পদার্সের তবজ্ঞ ব্যক্তি দৃশবামান ইন্্রজালকে দেখেন মাত্র, তাহার 
সত্যত। মনে করেন না, সেইরূপ। ক্তিতেও এইরূপ উক্ত 
আছে। থাঃ_-“জীবনুক্ত ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও অচচ্কু অর্থাং 
তাহার চক্ষু বসংযুক্ত দৃশুকে বস্ত বলিয়া গ্রহণ করেন না, এবং 
কর্ণ থাকিত্েও কর্ণহীন, মন থাকিড়েও অমনম্ব, প্রাণ সন্বেও 
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নিশ্রাণ ইত্যাদি।* আচার্যেরা বলিয়াছেন যে, “ধিগ্গি জাগ্রদণ 
বন্থাতেও নুযুস্তের স্তায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্তকেও বিনি 
অদ্বিতীয় দর্শন, করেন, বাহ্ কর্ণ কৰিয়াও ফিনি অস্তঃকরণে 
নিফর্শ (যিনি কেবল পুর্বসংস্কারের বলে অভ্যন্তের ভা কাধ্য 

করেন, অভিমান পূর্বক করেন না) তিনিই আত্মজ্ঞ ঝা জীবন্বুক্ত, 
তত্তিন্ন ব্যক্তি জীবন্ধক্ত নহে, ইহা! নিশ্চয়” 

এতাদৃশ ব্যক্তি পূর্বে ষে আহার বিহবারাদি করিত, এক্ষণে 

কেবল তাহারই ত্বস্বৃত্তি হইবে, ইচ্ছাপূর্বক করিবেন না। 
(স্থৃতরাং তাহার যথেচ্ছাচরণ হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেন- 

না, পুর্বে তিনি শুভকর্ের অভ্যাস, ও অভ কর্মের পরিত্যাগ 

করিয়া ছিলেন। কিংবা! শুভ ও অণ্তত্র উভয় করেই উদ্দামীন্ 

হইবেক। ইহার প্রমাণ এই যে, "অন্বৈততৰ জ্ঞাত হইলে ঘদি* 

যথেষ্টাচরণে প্রবৃতি হয়, তরে অগুচি তক্ষণারদি বিষয়ে কুকুরাদির 

সহিত তত্তজ্ঞানীর প্রভেদ কি? (অর্থাৎ যথেক্টাচার্র ঘটল! 

হয় ন]) তবজ্ঞান হইলে ধাঁহার যথেষ্টাচরণ নিবৃত্ত হয়_-ভিনিই 
ব্রহ্গজ্ঞ, তিনিই আত্মজ্ঞ, অন্তে নহে ।” 

এ অবস্থাতেও অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্রানসাধন “দ্গুশ 

সকল ও অহিংসাদি স্দগ্চণ সকল অনুবন্তিত হুইয় থাকে, (পূর্বের 

অভ্যাসের বলে স্বতঃই উপস্থিত হয়, যত্পূর্বক করিতে হয় 

না।) এ কথ! | শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথাঃ "অহষুীদি সুদ ওখ 

সকল অনৈততব্বজ্ঞানীর বিনা যস্থেই অন্ুবর্তিত হইয়া থাকে ।” 

অধিক বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্ত কথ! এই যে, জীবনুক্ত পুরুষ 

মাত্র দেহ্যাত্রানির্বাহের দিমিত ইচ্ছা, ক্নিচ্ছা ও পরেচ্ছ! এই 

তিন গ্রকারে প্রাপ্ত সুখ ছুঃখ রূপ প্রারন্ধ কর্খের ফল নকল 
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মাতাসর৫গ অনুভব করতঃ অন্তঃকরণাির প্রকাশক চিন্মাত্রস্থ 

ছইয়া থাকেন। গ্রারন কর্মের অবসানে অর্থাৎ ভোগ দ্বার! 

কর্মফল সকল হয় প্রাপ্ত হইলে তীহার প্রাণ প্রত্যেক চৈতন্ে 
লীন হয়, সুতরাং অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসংস্কার সকলও বিনষ্ট হইয় 

যায়। তখন তিনি পরম কৈবল্য রূপ (কেবল+যৎ-সর্ব 

প্রকার ইতর বিশেষ জ্ঞান শূন্য) পরম আনন্দ, পরিপূর্ণ, অহ্থৈতত 
অর্থাৎ সর্ব প্রকার ভেদ শুন্য, অথও ন্ধরাপে অর্থাৎ সৈম্ধবপিু- 

বৎ'এক রস বর্বরূপে অবস্থান করেন। শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে 
যে, "দেহাবসানে জীবনুক্ত পুরুষের প্রাণ সকল লোকাস্তর গমন 

করে না, ব্রন্মেতেই লীন হয় ॥ সুতরাং তিনি সংসার-বন্ধন হইতে 
বিমুকু হইয়া! গরম ব্রহ্ম কৈবল্য প্রাপ্ত হন ।* 

সম্পূর্ণ 










